
 
Ata da 3ª Sessão Ordinária de 15 de Fevereiro de 2016. 

4º Período Legislativo Ordinário - 16ª Legislatura. 
     Presidência: Alfredo Fernandes Estrada, Adenilson Correia e  

Luiz Gonzaga de Jesus 

  Secretaria: Mauro S. Salvador de Góes e Israel Francisco de Oliveira 
 

Vereadores presentes: Adenilson Correia (Mestre Kalunga), Alexandre Rodrigo Soares, 
Alfredo Fernandes Estrada, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino Nogueira, Flávio 
Andrade de Brito, Israel Francisco de Oliveira, José Antonio de Barros, José Carlos de 
Camargo, Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa Henrique de Araújo, Mauro Salvador 
Sgueglia de Góes, Rafael Marreiro de Godoy e Rodrigo Nunes de Oliveira. 
Vereador ausente: Alacir Raysel. 

Início dos trabalhos às 18h13min. 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos pelo Vereador Etelvino Nogueira. 

1.   A Ata da 2ª Sessão Ordinária, realizada em 11 de Fevereiro de 2016, foi lida e aprovada por 
unanimidade; 

2. A Ata da 5ª Sessão Extraordinária, realizada em 11 de Fevereiro de 2016, foi lida e 
aprovada por unanimidade; 

3. O 1º Secretário faz a leitura dos Relatórios Mensais de Atividades da Coordenadoria 
Municipal de Defesa Civil referente ao mês de Janeiro de 2016, da Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de São Roque, e informa que o mesmo encontra-se à disposição para 
consulta dos senhores Vereadores na Diretoria Técnica Legislativa; 

4. O 1º Secretário faz a leitura do Balancete de Despesa e Receita referentes ao mês de 
Janeiro de 2016, da Câmara Municipal de São Roque, e informa que o mesmo encontra-se à 
disposição para consulta dos senhores Vereadores na Assessoria Técnica Legislativa; 

5. O 1º Secretário faz a leitura do Convite para cursos gratuitos “Eleições Municipais 2016”, 
realizado pela Escola de Parlamento de Itapevi. 

Projetos do Executivo: 
1. Projeto de Lei nº 006-E, 28/01/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre 

a abertura de crédito especial no valor de R$300.400,00 (trezentos mil e quatrocentos 
reais)”; 

2. Projeto de Lei nº 008-E, 03/02/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza a 
concessão de direito real de uso de bem público Higibras Cosmética do Brasil, e dá outras 
providências”; 

3. Projeto de Lei nº 009-E, 05/02/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o 
Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$73.000,00 (setenta e três mil 
reais) no orçamento vigente”; 

4. Projeto de Lei nº 010-E, 05/02/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o 
Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 1,000,00 (mil reais), e dispõe sobre 
a abertura de crédito suplementar no valor de R$48,424.96 (quarenta e oito mil, 
quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos) no orçamento vigente”. 
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Projetos do Legislativo: 
1. Projeto de Decreto Legislativo n°001/2016-L, de 19/01/2016, de autoria do Vereador 

José Carlos de Camargo, que “Concede Placa Homenagem à Senhora Andreya Villaça 
Homem de Mello, em Sessão Alusiva ao Dia Internacional da Mulher 2016”.  

2. Projeto de Decreto Legislativo n°002/2016-L, de 19/01/2016, de autoria do Vereador 
Israel Francisco de Oliveira, que “Concede Placa Homenagem à Senhora Maria Aparecida 
dos Reis, em Sessão Alusiva ao Dia Internacional da Mulher 2016”.  

3. Projeto de Decreto Legislativo n°003/2016-L, de 19/01/2016, de autoria do Vereador 
Alexandre Rodrigo Soares, que “Concede Placa Homenagem à Senhora Elisabete Aparecida 
da Silva de Albuquerque, em Sessão Alusiva ao Dia Internacional da Mulher 2016”.   

Requerimentos: 
1. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes– nºs: 032/2016. Solicita Informações 

referentes à possibilidade de realização, em caráter de urgência, de manutenção na Viela 
localizada em frente à Estrada do Vinho, Km 8 (sentido Centro) – Bairro Canguera. 

2. Vereador José Carlos de Camargo – nºs: 033/2016. Solicita informações sobre a 
possibilidade de a Prefeitura cobrir com placas cimentícias o córrego localizado na Avenida 
Bandeirantes.  

Indicações: 
1. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus– nºs: 056.  Solicita realização da operação “Tapa 

buraco” em todas as ruas da Vila São Rafael; 057. Solicita a realização de serviços de 
capinação, limpeza e roçada em todas as ruas do Bairro do Marmeleiro; 058/2016. Solicita 
a realização de serviços de roçada, capinação e limpeza junto à EMEI Rosa Bassi Dias, no 
Bairro do Marmeleiro;  

2. Vereador Alfredo Fernandes Estrada – nºs: 059. Solicita a realização de poda de 
árvore localizada na Rua São Manuel, na altura do n°465, Jardim Villaça; 060/2016. 
Solicita a realização de serviços de roçada, capinação e limpeza na Viela localizada entre as 
Ruas Santa Madalena e Rua Santa Leocádia, na altura do n°186, Jardim Villaça. 

3. Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 061. Solicita a implantação da CEMEI Professor 
Gualberto Rodrigues de Araújo, localizada no Bairro do Carmo; 062.  Solicita a realização 
de reforma geral na Quadra Poliesportiva da EMEF Rabindranath Tagore dos Santos Pires, 
no Bairro do Carmo; 063. Solicita a realização de roçada e limpeza das dependências da 
CEMEI Professor Gualberto de Araújo e da EMEI Rabindranath Tagore dos Santos Pires, 
localizadas no Bairro do Carmo; 064. Solicita a conclusão do serviço de instalação de telas 
para impedir o acesso de pombos aos refeitórios das EMEF Rabindranath Tagore dos Santos 
Pires; 065. Solicita serviços de roçada e limpeza na Rua Nossa Senhora do Carmo, em 
frente à EMEF Rabindranath Tagore dos Santos Pires e do Posto de Saúde Hélio, localizados 
no Bairro do Carmo; 066. Solicita a realização de serviços de motonivelamento e 
cascalhamento junto ás Ruas Corte Real e Annita Curti, localizadas no Bairro do Carmo; 
067. Solicita a realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento junto às Ruas 
Azaléia, das Rosas e Hortências, localizadas no Portal do Carmo; 068. Solicita a realização 
de operação “tapa buraco” em trecho da Estrada Municipal do Carmo, na divisa com o 
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Município de Vargem Grande Paulista, nas proximidades da Ponte Luiz Gonzaga da Rocha; 
069. Solicita a realização de serviços de motonivelamento, cascalhamento e roçada junto à 
Travessa Ernesto Firmino de Moraes e Estrada da Serrinha do Carmo; 070/2016. Solicita a 
realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento junto às Estradas Hirofumi 
Mikami e Vereadora Bruna Pazzini. 

Moções: 
1. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – n°s: 278/2015. De Repúdio ao atual 

Diretor Municipal de Saúde, Drº Sandro Rizzi, e também aos ex- interventores, Srs. Sidney 
Santana Muniz e Jorge Haddad, em função do caos instalados na Santa Casa de 
Misericórdia de São Roque.  

2.  Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – n°s: 020/2016. De 
Congratulações ao Bloco Haja Fígado em face dos desfiles no Carnaval 2016.  

3. Vereador José Carlos de Camargo – n°s: 021/2016.  De Congratulações às Escolas de 
Samba Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Estação Santa Quitéria e Leões 
Unidos da 119 em face dos desfiles no Carnaval de Rua de 2016. 

4. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – nºs: 024/2016.  De Pesar pelo 
falecimento da estimada Senhora Regina Célia dos Santos. 

5. Vereador Flávio Andrade de Brito – nºs: 025/2016.  De Pesar pelo falecimento da 
jovem Milena Carolina Rolim Panta. 

Matérias analisadas no expediente: 
(Com parecer favorável da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação). 

1. Moção de Repúdio – nº 278/2015 – Foi rejeitada por 07 (sete) votos contrários dos 
Vereadores Adenilson Correia, Alexandre Rodrigo Soares, Flávia Andrade de Brito, José 
Antonio de Barros, José Carlos de Camargo, Rafael Marreiro de Godoy e Rodrigo Nunes 
de Oliveira e 06 (seis) votos favoráveis dos Vereadores Donizete Plínio Antonio de 
Moraes, Etelvino Nogueira, Israel Francisco de Oliveira, Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos 
Augusto Issa Henriques de Araújo e Mauro Salvador Sgueglia de Góes. 

2. Moções de Congratulações – n° 021 e 022/2016 – foram aprovadas por 
unanimidade; 

3. Moções de Pesar – n° 024 e 025/2016 – foram aprovadas por unanimidade; 
4. Indicações – nºs 56 a 70/2016 – a Mesa Diretora as encaminhará. 

Tribuna: 
1. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Agradece ao Deputado Estadual Márcio 

Camargo, pela boa recepção dispensada a ele, e seu Assessor Kiki, na Assembléia 
Legislativa. Agradece também, ao Deputado Estadual Márcio Camargo, pela Emenda 
Parlamentar destinada à construção do Centro Comunitário e reforma na Praça, no 
Distrito de São João Novo. Fala que manteve sua emenda na LDO – Lei das Diretrizes 
Orçamentárias, para reforma da Praça Takechi Ishimaru, no Distrito de São João Novo. 
Parabeniza o Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA), pela conquista da Emenda 
Parlamentar para reforma da Praça do Distrito de Maylasky. Fala que na próxima semana, 
será apresentado para aprovação neste Legislativo, Projeto de Lei, que dispõe sobre 
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obrigatoriedade da presença do Bombeiro Civil, nos estabelecimentos, como: nas casas 
noturnas e shoppings centers, para melhor segurança dos frequentadores. Fala que 
haverá necessidade de conscientização dos comerciantes para com a prática desse 
Projeto do Bombeiro Civil nos estabelecimentos.  

      Aparte Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Questiona o Vereador Rafael, se esse 
Bombeiro Civil tem como requisito curso de brigadista. 

      Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Explica que o Bombeiro Civil é um profissional 
preparado e capacitado para atender qualquer situação que se apresente no 
estabelecimento. Diz que espera que haja adequação das casas noturnas e shoppings 
centers, às medidas de segurança, com a presença desses profissionais. Agradece ao 
Prefeito pela aceitação de um dos seus Requerimentos, onde solicita o combate às 
epidemias de vírus com palestras nas escolas municipais. Parabeniza a Guarda Civil 
Municipal pela parceria no combate ao inseto transmissor da doença Dengue. Parabeniza 
as equipes da ROMU pelos bons serviços prestados. Informa que uma das equipes está 
inoperante por falta de efetivos. Cobra o Senhor Prefeito Daniel, providências para 
realizar concurso público para a Guarda Civil Municipal. Agradece ao empenho da Guarda 
Civil Municipal, pelos bons serviços prestados no Município.  

     Aparte Vereador Adenilson Correira (MESTRE KALUNGA): Parabeniza o Vereador 
Rafael, pela sua luta e pelos trabalhos prestados em prol da melhoria na segurança no 
Município. Parabeniza o Vereador Rafael, pelas constantes cobranças ao Senhor Prefeito, 
para a questão da segurança pública no Município. 

      Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Parabeniza o Vereador Kalunga, pelas suas 
palavras em relação a necessidade segurança no Distrito. Agradece a Guarda Civil 
Municipal, pelos bons serviços prestados no Distrito de São João Novo. Comenta sobre a 
necessidade de aprovação do Projeto do Bombeiro Civil, pois levará melhor segurança a 
qualquer ambiente com a presença do Bombeiro Civil, nas casas noturnas e shoppings 
center. 

2. Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Agradece o apoio do Capitão Fábio, do 
SINDACTA pelo apoio ao combate aos insetos Aedes Aegypti, e demais transmissores de 
doenças epidêmicas, no Município. Informa que teremos auxílio da Força Aérea Brasileira, 
para o combate à epidemia da Dengue e todas as doenças transmitidas pelos insetos. 
Agradece ao Deputado Rodrigo Garcia, Secretário da Habitação, do Partido Democratas. 
Agradece ao Dr. Maurício, da Imobiliária, pela colaboração com o seu trabalho para 
oferecer legalização de títulos Imobiliários gratuitos aos proprietários de baixa renda, no 
Município de São Roque. Informa que está realizando trabalho de legalização imobiliária 
no Município, que visa oferecer o título de propriedade do imóvel ao proprietário. Fala que 
em parceria com o Deputado Rodrigo Garcia e Dr. Maurício, da Imobiliária, processou 
documentação e títulos de propriedade do imóvel em seis loteamentos no Município, às 
pessoas de baixa renda. Diz que são milhares de casas sem matrículas e precisam ser 
legalizadas. Informa que conta com o apoio do Deputado Federal Senhor Rodrigo Garcia, 
que assumiu o Cargo de Secretário da Habitação do Estado de São Paulo. Comenta que o 
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Deputado oferece muitos benefícios para o Município, como: a legalização dos imóveis, o 
recapeamento asfáltico das ruas da Vila Amaral e melhorias para outros bairros. Fala que 
entende, que assim se consegue dar melhor qualidade de vida aos munícipes. 

      Vereador Adenilson Correira (MESTRE KALUNGA): Fala que hoje, 15 de fevereiro 
de 2016, comemora-se o Dia Internacional da luta contra o Câncer Infantil. Parabeniza o 
Vereador Etelvino Nogueira, pela Presidência na Comissão Permanente de Saúde. 
Parabeniza o Vereador Rafael, pela luta e pelos trabalhos prestados em prol da conquista 
da casa acolhedora aos pacientes em tratamento no Hospital do Câncer na Cidade de 
Barretos e pela segurança no Município.  Fala que a Comissão Permanente de Saúde, do 
Legislativo, foi composta pelo Vereador Etelvino Nogueira, como Presidente, e membros, 
ele e o Vereador Alexandre Rodrigo Soares (MANDI), os quais propõe atuação no 
combate ao inseto transmissor da doença Dengue à população. Cobra da população apoio 
para o ato de combate aos insetos transmissores de doenças epidemiológicas, e por um 
fim nessa questão. Convida a todos para exercer a Cidadania e participar do evento do 
“Dia do Assessor” e para o evento do 4º Aniversário da ACAAPESP, que será realizado no 
dia 18 de fevereiro, a partir das 18 horas. Agradece ao Deputado Estadual Márcio 
Camargo, pelo envio da verba de 150 mil reais, para o Distrito de Maylasky. Informa que 
cobrou várias vezes do Senhor Prefeito, melhorias com limpeza e manutenção no Distrito 
de Maylasky. Agradece ao Senhor Prefeito pela execução dos serviços de melhorias 
solicitados para as escolas, para as ruas e praça, e em todo o Distrito de Maylasky. Fala 
que quanto à questão de regularização de imóveis, comentada pelo Vereador Rodrigo 
Nunes de Oliveira, informa, que este trabalho vem sendo desenvolvido de longa data pela 
Prefeitura, e que anteriormente era desenvolvido por ele junto ao Deputado Federal Silvio 
Torres, e atualmente, vem sendo realizado pelo Vereador Rodrigo Nunes. Parabeniza o 
Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira, pelos trabalhos prestados à população, com a 
legalização imobiliária. Parabeniza o Vereador Rodrigo Nunes pela realização dos serviços 
de regularização imobiliária no Município. 

3. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Parabeniza o “Bloco Haja Fígado”, por 
abrilhantar o Carnaval de 2016 no Município de São Roque. Comenta sobre a execução de 
serviços de roçada e limpeza no Município. Expõe no Telão do Plenário, foto de uma 
cobra que se encontrou na Escola do Saboó, junto aos brinquedos das crianças, por falta 
de limpeza e manutenção na escola. Fala que houve a contratação pelo Senhor Prefeito, 
de uma empresa de limpeza e capinação, que jamais viu essa empresa executando 
serviços no Município. Fala que não pode admitir que os Garis, executem o serviço de 
capinação, que é de responsabilidade da empresa contratada pelo Senhor Prefeito. Diz 
que os Garis recebem uma enxada pequena e as mulheres têm que ficar de joelhos no 
chão para executar os serviços, enquanto a empresa jamais vista, recebe um valor 
exuberante pelos serviços jamais prestados. Comenta que observou no Plano de Carreira 
da Guarda Civil Municipal e não existem critérios técnicos no plano de carreira. Parabeniza 
o Vereador Etelvino Nogueira, pelos bons serviços prestados à população. Diz que espera 
Resposta do seu Requerimento com relação ao contrato da empresa de capinação e 
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também do Requerimento referente promoções da GCM – Guarda Civil Municipal. 
Comenta que vem sendo questionado quanto aos critérios utilizados para promoção dos 
funcionários da Guarda Civil Municipal. Diz que na ocasião da votação do Plano de 
Carreira da Guarda Municipal, só o Vereador Etelvino Nogueira, votou contra o Projeto, 
porque na sua visão havia coisa errada. Parabeniza o Vereador Etelvino Nogueira, pelos 
bons serviços prestados no Município e por ter observado que havia erros no Plano de 
Carreiras da GCM. Comenta que espera respostas do questionamento do seu 
Requerimento sobre quais critérios utilizados para promoção dos Guardas Civis 
Municipais, que tanto trabalham para promover a segurança no Município. Diz que no ano 
passado foi eleito Presidente do Diretório do Partido PSDB, e se espanta com as ligações 
recebidas com informações desencontradas envolvendo pessoas respeitadas no Município 
sobre filiação. Esclarece que qualquer situação de filiação ao partido PSDB, terá que 
passar pelo Diretório de São Roque. Fala que pessoas desrespeitam os trabalhos dos 
outros e envolvem nomes de pessoas respeitadas no Município, como: do Deputado 
Federal Vitor Lippi, e da Coordenação do PSDB. Esclarece que até o momento, não existe 
filiação do PSDB, e qualquer filiação do partido teria que passar pelo Município de São 
Roque, e desconhece esse tipo de informação. Informa que o Diretório do PSDB, se 
encontra aberto aos munícipes. Fala que recebeu vários relatos de Guardas Civis 
Municipais, referente as promoções da GCM – Guarda Civil Municipal. Fala de sua 
participação no PSDB, e da cooperação para o progresso da Cidade, proporcionadas pelo 
Deputado Federal Vitor Lippi. Comenta seu partido PSDB junto aos Deputados, idealizam 
e atuam no combate à corrupção, estimula o respeito aos bens públicos e não existe 
nenhuma possibilidade de composição com o partido do Prefeito.  

4. Vereador Etelvino Nogueira: Compartilha com as palavras do Vereador Donizete, para 
a questão, se acaso o Partido do PSDB, vir a agir de maneira sorrateira, não ficará no 
partido nessa situação. Fala que acha absurdo, ver nas redes sociais, citações de nomes 
de pessoas respeitadas na Cidade de São Roque, como o nome do Dr. André, do 
Governador, e do Chefe da Casa Civil. Diz que as pessoas abusam da paciência dos 
outros. Informa que no dia 11 de fevereiro, esteve na CCR, junto aos Vereadores: Luiz 
Gonzaga de Jesus, Adenilson Correia, José Carlos de Camargo e Vereador Alfredo 
Fernandes Estrada , para discutir a Duplicação da Rodovia Raposo Tavares no Município 
de São Roque. Comenta que observou que, lamentavelmente a CCR, não respeita a 
população. Fala que os Vereadores não tinham conhecimento do conteúdo do Projeto de 
desvio da Rodovia Raposo Tavares. Fala que foi prometido pelos diretores da CCR, uma 
cópia do Projeto para apreciação dos Vereadores. Agradece ao Deputado Márcio 
Camargo, pelo apoio proporcionado aos Vereadores, na reunião realizada junto aos 
Diretores da CCR. Fala da situação crítica dos serviços prestados pela empresa coletora de 
lixo no Município.  Questiona a falta de manutenção nas vias públicas de São Roque. 
Comenta sobre os diversos problemas de falta de manutenção nas vias públicas, dos 
Bairros e Distritos de São Roque, dentre eles os Bairros do Pavão, Mombaça, Pilão D 
água, e se estende ao Município todo. Fala que se encontra em péssimo estado de 
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conservação a Estrada Joaquim Silveira dos Santos, que dá acesso à Escola Juca Rocha. 
Fala que encaminhou Ofício, no qual foi decidido indicá-lo e o Vereador Kalunga para a 
sala da situação da Dengue. Fala que ouviu o comentário do Vereador Rodrigo Nunes, 
sobre a presença dos representantes da Aeronáutica, e Unimed, no Município. Comenta 
que tinha uma Policial da Aeronáutica na reunião, que se colocou à disposição para a 
questão do combate à Dengue no Município. Fala que o Diretor de Saúde, Doutor Sandro 
Rizzi, participou da reunião e conta com a colaboração de todos os Vereadores, porque a 
Dengue mata. Fala que a população precisa de conscientização para os problemas da 
transmissão da doença pelo inseto para a população. Informa que os nobres colegas 
passarão as informações aos nobres pares. Agradece a Polícia Militar e à Guarda Civil 
Municipal pela cooperação na prevenção da epidemia da doença no Município. Fala que o 
Município tinha um núcleo de regularização no Governo anterior, e a atual gestão mudou 
o Sistema de Regularização anterior, que era feito o Título definitivo. E no novo sistema, 
o proprietário tem que permanecer cinco anos na propriedade. Diz que vê que essa 
pessoa vai ter problemas no momento da venda desse imóvel no período anterior aos 
cinco anos. Fala das vantagens e desvantagens no novo sistema. Diz que é um sistema 
mais ágil, que o anterior, e aguarda o resultado desses títulos oferecidos aos proprietários 
e hoje o trabalho é também acompanhado pelo Vereador Rodrigo. Diz que aguarda o 
resultado do seu Requerimento, quanto ao Sistema de Regularização com títulos de 
Propriedade aos proprietários de terrenos nos loteamentos antigos.  

Ordem do Dia: 
1. Projeto de Lei nº 107-E, de 08/12/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza a 

Prefeitura a celebrar convênio com a Organização Sanroquense de Ensino Profissionalizante 
S/S LTDA”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação nominal e 
maioria simples. 

2. Projeto de Lei nº 093-L, de 09/12/2015, de autoria do Vereador Adenilson Correia, que 
“Dá a denominação de “Rua Francisco José de Moraes” à via pública localizada no 
Loteamento Jardim do Sol, Distrito de Maylasky. O autor do Projeto requereu verbalmente o 
adiamento por 02 (duas) Sessões Ordinárias. O Requerimento foi aprovado por 
unanimidade.  

3. Projeto de Resolução nº 002-L, de 05/01/2016, de autoria do Vereador Etelvino 
Nogueira, que “Altera os dispositivo na Resolução n°13/91-L referentes ao tempo de uso da 
tribuna e explicação pessoal e dá outras providências”. O Projeto foi rejeitado por 06 (seis) 
votos contrários dos Vereadores Alexandre Rodrigo Soares, Flávio Andrade de Brito, José 
Antonio de Barros, José Carlos de Camargo, Rafael Marreiro de Godoy e Rodrigo Nunes de 
Oliveira e 07 (sete) votos favoráveis dos Vereadores Adenilson Correia, Donizete Plínio 
Antonio de Moraes, Etelvino Nogueira, Israel Francisco de Oliveira, Luis Gonzaga de Jesus, 
Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo e Mauro Salvador Sgueglia de Góes em única 
discussão, votação nominal e maioria absoluta. 

4. Projeto de Proposta de Emenda a Lei Orgânica nº 064-L, de 09/11/2015, de autoria 
do Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira, que “Altera a Redação do “caput” do Art. 25 da Lei 
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Orgânica do Município de São Roque”. O Projeto foi rejeitado por 08 (oito) votos contrários 
dos Vereadores Alfredo Fernandes Estrada, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino 
Nogueira, Israel Francisco de Oliveira, Luiz Gonzaga de Jesus, Marco0s Augusto Issa 
Henriques de Araújo, Mauro Salvador Sgueglia de Góes e Rafael Marreiro de Godoy e 06 
(seis) votos favoráveis dos Vereadores Adenilson Correia, Alexandre Rodrigo Soares, Flávio 
Andrade de Brito, José Antonio de Barros, José Carlos de Camargo e Rodrigo Nunes de 
Oliveira em segunda discussão, votação nominal e maioria qualificada. 

5. Requerimentos – nºs 032 e 033/2016. Foram aprovados por unanimidade, em única 
discussão, votação simbólica e maioria simples. 

 Explicação Pessoal: 
1. Vereador Flavio Andrade de Brito: Fala que hoje, veio à Tribuna para fazer cobranças 

ao  Senhor Prefeito de reivindicações de munícipes, que o procuram constantemente. Diz 
que as solicitações são: disponibilizar uma Ambulância; construção de banheiro público na 
Praça Takechi  Ishimaru , no Distrito de São João Novo; executar serviços de limpeza, 
roçada, retirada do lixo e manutenção, e retirada dos animais que vivem no parquinho de 
São João Novo; limpeza nos córregos, limpeza e manutenção nas estradas de terra e 
operação buraco, nas ruas asfaltadas nos Bairros do Distrito de São João Novo. Parabeniza 
a GCM- Guarda Civil Municipal, pelos bons serviços prestados, e pelas rondas nas ruas de 
São João Novo. Parabeniza a Polícia Militar pelos bons serviços prestados no Distrito de São 
João Novo. 

      Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Informa que a ROMU faz a 
diferença na prestação de serviços de segurança no Município, pois realiza rondas na 
periferia da Cidade.  Parabeniza o Comandante da Policia Militar pela sua atuação nas 
rondas municipais. Diz que a Polícia Militar está cumprindo o seu papel de proporcionar 
segurança no Município. Alerta ao Senhor Prefeito que não podemos devolver a ROMU. 

      Vereador Flávio Andrade de Brito: Fala que a ROMU merece mais dois veículos. Fala 
que há necessidade de se manter a ROMU no nosso Município.  

     Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Fala que não há necessidade de 
devolver a ROMU, que está realizando bons trabalhos no Município. 

      Vereador Flávio Andrade de Brito: Agradece ao Senhor Prefeito, pelas providências 
tomadas de envio das da máquina Patrol, para realizar serviços nas ruas do Distrito de São 
João Novo. Fala que como Vereador se empenha para melhorar a situação dos bairros e da 
população.                            

2. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Informa que recebeu reclamações através de e-
mails, de moradores do Distrito de Maylasky, os quais informam sobre o descaso da 
Administração para com as escolas de Maylasky, que se encontram sem manutenção, e em 
estado precário de uso. 

     Aparte Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA): Esclarece à pessoa que 
informou ao Vereador Israel, que os serviços de manutenção e limpeza foram executados 
nas escolas do Distrito de Maylasky. 
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      Vereador Israel Francisco de Oliveira: Diz que a pessoa informante, de ruínas nas 
escolas do Distrito de Maylasky, não citou o nome do Vereador Kalunga na mensagem  a 
ele enviada. 

     Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que vê, que todas as escolas municipais se 
encontram em estado de abandono. Informa que no Bairro do Saboó, as pessoas 
realizaram uma reunião para definir a limpeza do campo do Saboó, com a presença do 
Chefe de Gabinete Charbel e Diretor de Obras, MiGUÉ, os quais representaram o Senhor 
Prefeito. Fala que Fo i prometido pelos dois representantes do Senhor Prefeito, ajuda com 
material, mas até o momento nada aconteceu.  

     Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Fala que por falta de interesse do Senhor Prefeito, 
a CCR deixou de enviar cópia do Projeto do desvio da Rodovia Raposo Tavares, que está 
sendo realizada no Município de São Roque. 

     Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Diz que essa Administração do 
Prefeito Daniel de Oliveira Costa, vai entrar para a História de São Roque. 

     Aparte Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Fala que a Prefeitura conta com o recurso 
financeiro, para executar serviços de manutenção na Cidade, mas por falta de 
planejamento nada é realizado, e a população fica no prejuízo. Convida o Senhor Prefeito e 
Assessoria para visitar as ruas da Cidade.  

3. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Informa que esteve na formatura dos alunos da 
Capueira, realizada no Estádio da Vila Nova São Roque, que contou com a presença da 
população. Fala da realidade do Município, com a falta da realização de serviços de roçada 
nas estradas dos bairros.  Fala que as ruas da Cidade de São Roque, estão carentes de 
manutenção. Alerta ao Senhor Prefeito, para observar as necessidades e regularizar os 
serviços solicitados pelos munícipes. Cobra do Senhor Prefeito, as reivindicações dos 
moradores, para as providências para abertura de uma rua, na parte alta do Bairro 
Marmeleiro, que permite acesso ao Bairro Jardim Marieta. Cobra do Senhor Prefeito, uma 
atenção especial junto aos setores competentes, para realização de melhorias com 
manutenção e reparos nas estradas de terra e operação tapa buracos nas ruas asfaltadas, 
dos bairros e distritos municipais. Cobra também, providências do Senhor Prefeito para 
equipar a Santa Casa com medicamentos e médicos capacitados, para melhorar o 
atendimento aos munícipes. Ressalta que como Vereador se empenha para que sejam 
realizados serviços de melhorias no Município.  

4. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Expressa seu desejo de poder subir na 
Tribuna deste Legislativo para agradecer ao Senhor Prefeito, pelos bons serviços prestados, 
mas infelizmente, isso é impossível, devido à má Administração do Senhor Prefeito Daniel 
de Oliveira Costa. Fala que vê no Município, cenas lamentáveis nas estradas por falta de 
manutenção nas estradas municipais. Expõe no Telão do Plenário, vídeo da Van Escolar, 
saindo com crianças da Creche, do Jardim Santa Vitória, deslizando na estrada barrenta, 
oferecendo riscos de acidentes. Fala que vem ocorrendo acidentes nas estradas por falta de 
manutenção e operação tapa buracos. Informa que o Vereador Guto Issa, fez uma 
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representação no Ministério Público, contra a Prefeitura, pelo descaso para com o 
asfaltamento do Jardim Santa Vitória. 

     Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Fala que vê melhorias nos locais 
de interesse do Senhor Prefeito, como na Estrada da Capela, onde existe um imóvel de 
propriedade do Senhor Prefeito. 

      Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Lembra que a Prefeitura tinha reservado 
os financeiros para asfaltamento do Jardim Santa Vitória. 

      Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Informa que foi remanejada a 
verba reservada para asfaltamento do Jardim Santa Vitória. 

     Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Critica o Senhor Prefeito, pela má 
atuação na Administração Municipal. 

      Aparte Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Fala que se sente revoltado pelos atos 
absurdos do Prefeito Daniel, por não dar o reajuste salarial de direito dos Funcionários 
Públicos Municipais. Conclama os Vereadores para defender os direitos dos Funcionários 
Públicos Municipais. 

      Vereador Etelvino Nogueira: Informa que na Escola do Bairro Juca Rocha, os 
Professores estão com uma situação crítica. Informaram que os alunos se encontram sem 
transporte escolar.  

      Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Diz que se passaram três anos de 
Governo, não se vê obra realizada pelo Senhor Prefeito, só se vê no FaceBook, notícias 
absurdas do Senhor Prefeito. 

Encerram-se os trabalhos às 20h56min. 
 
 
 
 
 

 


