Ata da 4ª Sessão Ordinária de 23 de Fevereiro de 2015.
3º Período Legislativo Ordinário - 16ª Legislatura.
Presidência: Flávio Andrade de Brito, Marcos A. Issa Henriques de Araújo
e Luiz Gonzaga de Jesus
Secretaria: Mauro S. Salvador de Góes e Israel Francisco de Oliveira
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Vereadores presentes: Alacir Raysel, 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: Nenhum.
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.
A Ata da 3ª Sessão Ordinária, realizada em 12 de Fevereiro de 2015, foi lida e aprovada por
unanimidade;
A Ata da 5ª Sessão Extraordinária, realizada em 12 de Fevereiro de 2015, foi lida e aprovada por unanimidade;
Projeto do Executivo:
Projeto de Lei nº 014-E, de 19/02/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe
sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 886.565,00 (oitocentos e oitenta e seis
mil, quinhentos e sessenta e cinco reais)”; e
Projeto de Lei nº 015-E, de 19/02/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe
sobre alteração na Lei n° 4.364 de 13 de fevereiro de 2015”.
Projetos do Legislativo:
Projeto de Decreto Legislativo nº 001-L, de 14/01/2015, de autoria do Vereador
Adenilson Correia, que “Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadania ao Senhor Marco
Antonio Magalhães”.
Indicações solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito:
Vereador Flávio Andrade de Brito – nºs: 150. Solicita manutenção no playground da
EMEI São João Novo, localizada no Distrito de São João Novo; 161. Solicita construção de
Creche na Vila São Julião, Distrito de São João Novo; 162. Solicita construção de área de
lazer na Vila São Julião, Distrito de São João Novo; 163. Solicita pavimentação asfáltica nas
vias principais, na Vila São Julião, Distrito de São João Novo; 164. Solicita a colocação de
bancos de espera, no lado externo do Posto de Saúde, Distrito de São João Novo; 165.
Solicita conserto de bebedouro no Posto de Saúde, Distrito de São João Novo; 167. Solicita
cobertura de acesso no Posto de Saúde, Distrito de São João Novo; 168. Solicita constru-
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ção de dois banheiros públicos na Praça Takeshi Ishimaru do Distrito de São João Novo;
174. Solicita instalação de cobertura no ponto de ônibus, em frente ao Posto de gasolina,
sentido centro, Distrito de São João Novo; e 175/2015. Solicita instalação de cobertura no
ponto de ônibus, em frente ao Posto de gasolina, sentido centro, Distrito de São João Novo;
Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – nºs: 169. Solicita instalação de
semáforos considerados “inteligentes” na cidade de São Roque; e 170/2015. Reitera indicação nº 1984/2014, que a visa a colocação de um semáforo para pedestres no cruzamento da Rua Rui Barbosa com a Rua Dr. Stevaux (calçadão), Centro;
Vereador Luiz Gonzaga de Jesus – nºs: 171. Solicita poda de todas as árvores na Rua
Santa Isabel, Vila Marques; 172. Solicita limpeza, roçada e capinação na Rua Castro Alves,
Bairro Junqueira; e 173/2015. Solicita operação “tapa-buraco” na Rua José Bonifácio de
Andrade da Silva, Jardim Meny;
Vereador Adenilson Correia – nºs: 176. Solicita motonivelamento e cascalhamento de
todas a vias da Vila Lino; 177. Solicita serviços de motonivelamento e cascalhamento na
Rua Nelson Silva Nunes e Rua Borba Gato, localizadas no loteamento Jardim Alpes Fortatini,
Maylasky; 178. Solicita motonivelamento e cascalhamento na Travessa Estrela Dalva, Travessa Sol, Travessa Lua, vias com início na Estrada Caputera, Distrito de Maylasky; 179.
Reitera Indicação nº 1547/2014, que “Solicita limpeza no Bairro Vila Vilma”; 180. Reitera
Indicação nº 15/2014, que “Solicita pavimentação asfáltica na Rua Batista Pedroni, Distrito
de Maylasky”; 181. Reitera Indicação nº 395/2014, que “Solicita pista de passeio público
na Rua Benedito Santos Caparelli”; 182. Reitera Indicação nº 1766/2014, que “Solicita a
aquisição de computadores para o Conselho Tutelar”; 183. Reitera a Indicação nº
1415/2014, que “Solicita à pavimentação da viela localizada na Rua Planeta Terra, ao lado
do nº 115, Bairro Vila Vilma, localizada no Distrito de Maylasky”; 184. Reitera Indicação nº
1533/2014, que “Solicita a implantação de um Centro de Referência da Mulher”; e
185/2015. Reitera Indicação nº 1546/2014, que “Solicita conclusão da pavimentação asfáltica da Rua Antonio Sartori, no Distrito de Maylasky”.
Moções:
Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga) – nºs: 017/2015. De Congratulações
ao Dr. José Aparecido Sanches Severo e ao Dr. Roberto Gonçalves, pelas suas posses nos
cargos de Delegado Diretor do Deinter 7 e Delegado Assistente do Diretor do Deinter 7,
respectivamente, à Delegada Madeleine Marie Gomes Caputo, e ao Investigador José Ceoloni, ao Coronel Wagner Tardelli, Comandante de Policiamento do Interior (CPI-7) de Sorocaba juntamente com Ten Cel PM Redcliff Cierra Comando do 50° BPM/I região de Itu e o
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Ten Cel PM Fabio Hingst Comando do 40° BPM/I região de Votorantim, bem como ao Capitão PM de São Roque, Sr. Carlos Ricardo Ceoloni, a 1ª Tenente da PM de São Roque, Inaê
Pereira Ramires; 031. De Pesar pelo falecimento do Senhor Cláudio Alves da Silva, carinhosamente conhecido como Claudinho do Posto Alaska; e 034/2015. De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Donizete
Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira – nºs: 028/2015. De Congratulações ao Senhor
Lucas Bernardes da Silva, criador do aplicativo “São Roque Bus”;
Vereador Etelvino Nogueira nºs: 029/2015. De Pesar pelo falecimento da estimada
Senhora Arlinda de Souza Boin;
Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – 030/2015. De Apoio ao Juiz Federal
Sergio Fernando Moro; e 032. De Pesar pelo falecimento do estimado Alécio Mastrogiuseppe;
Matérias analisadas no expediente:
(Com parecer favorável da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação).
Moções de Congratulações nºs: 017 e 028/2015 – Foram aprovadas por unanimidade, em única discussão e votação simbólica;
Moção de Apoio nº 030/2015 - Foi aprovada por unanimidade, em única discussão e
votação simbólica;
Moção de Pesar – nºs: 029, 031, 032 e 034/2015 - a Mesa Diretora as encaminhará.
Indicações – nºs 102 a 149/2015 – a Mesa Diretora as encaminhará.
Tribuna:
Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Fala sobre os esgotos que vem vazando constantemente na Vila Nova, causando transtornos aos moradores. Diz que conversou com a Diretora Márcia Nunes, sobre a van escolar para as crianças da Vila São Rafael, e que, mês
que vem a van estará à disposição. Comenta sobre a creche do Marmeleiro, que estava
fechada e agora com a sua reabertura, esta ajudará a desafogar a creche do São Rafael.
Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Parabeniza a todos que participaram do
torneio de malha, no Centro Esportivo, Bairro do Canguera. Diz que este centro esportivo
está abandonado, mas que, o povo se reuniu e conseguiram realizar o torneio. Fala que as
estradas do Carmo e a de Canguera estão sendo tomadas pelo mato alto.
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Diz que em alguns casos de
vegetação alta, eles estão pedindo ajuda para o DR e Via Oeste, que é o caso do Jardim
Villaça.
Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Diz estar preparando um requerimento
para saber quais foram as empresas que fizeram contratos com a terceirizada, e saber se
estas tem condições adequadas para o trabalho.
Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Fala que gostaria que o Prefeito, viesse
até esta Casa de Leis, para que assim, ele pudesse se pronunciar junto à população.
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Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que a sujeira, o mato alto estão
tomando conta da cidade, e a Dengue está proliferando. Diz esperar que a situação se
normalize, pois a Cidade está em estado de calamidade.
Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Comenta que não gostou dos horários e
do dia em que foi feito o carnaval, no ultimo final de semana de fevereiro, já que a Cidade
é uma Estância Turística.
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Diz que está se perdendo os asfaltos e canaletas
por causa do mato alto.
Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Diz que caiu o muro da escola de Canguera, e agora as crianças não podem brincar. Agradece a visita do Senhor Charbel, no
Bairro de Canguera.
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala sobre o valor cobrado da coleta do
lixo, um milhão trinta e três mil reais por mês para ser feita a coleta, em que se encontra
igual ou pior do que quando se cobrava trezentos mil.
3. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Parabeniza todas as escolas de samba que foram
para a avenida, ao Prefeito pelo desfile, a Policia Militar, GCM, Delegacia de policia, ao departamento de transito e ambulância, que contribuíram para a segurança da Cidade de
São Roque. Diz que os Vereadores tem que fiscalizar todas as empresas terceirizadas para
saber se estas têm competência, e o equipamento para estar realizando os serviços de
limpeza. Fala que está cobrando da administração, para tapar os buracos no asfalto do
Distrito de São João Novo que se encontra em condições ruins. Comenta sobre o concurso
da GCM que tem que dar continuidade para terem mais efetivos, para que possa ter bases
comunitária nos Distritos de Maylasky e São João Novo.
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Diz que tem que ser feito um
concurso da policia, para justificar os gatos do aluguel dos carros, e não tem funcionários
para dirigirem os carros. Fala que o Senhor Prefeito terá que responder por estes gastos.
Aparte Vereador Flávio Andrade de Brito: Comenta sobre o concurso que será aberto
para quinze guardas, mas não vai adiantar já que quinze guardas vão se aposentar.
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Comenta sobre o projeto de sua autoria que é a
semana da prevenção e combate a Catarata e ao Glaucoma, que terá oftalmologista e
oculista, para realizar consultas aos moradores, e se necessário estes serão encaminhados
para operações.
4. Vereador Adenilson Kalunga: Fala sobre a situação que se encontra a Rodoviária que
tem diversos animais peçonhentos e que precisa ser tomada cabíveis providencias. Diz que
atrás da Rodoviária está um matagal e que o terreno é da Prefeitura. Comenta que o Distrito de Maylasky está largado, sendo tomado pelo lixo e pelo mato alto. Explica que depois de muito clamar, limparam a escola de Maylasky. Fala que está lutando pela regularização imobiliária do Jardim Ponta Porã e Vila Vilma.
Ordem do Dia:
1. Veto nº 020-E, de 15/12/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Veta integralmente o
autógrafo nº 4.312/2014 (Projeto de Lei nº 105/2014-L, de autoria do Vereador José Carlos
de Camargo), que “Obriga o Poder Executivo Municipal a construir rampa de acesso para
pessoas com necessidade especiais, que utiliza cadeira de rodas, nas calçadas da Estância
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Turística de São Roque”. Foi rejeitado com 13 (treze) votos contrários dos Vereadores Alacir
Raysel, 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; e 01 (um) voto favorável do Vereador
Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, em única discussão, votação nominal e maioria
absoluta;
Veto nº 021-E, de 15/12/2014, de autoria do Poder Executivo, que “Veta integralmente o
autógrafo nº 4.311/2014 (Projeto de Lei nº 101/2014-L, de autoria do Vereador José Carlos
de Camargo), que “Dispõe sobre a criação do sistema de utilização de águas pluviais nos
prédios públicos municipais”. Foi rejeitado por unanimidade, em única discussão, votação
nominal e maioria absoluta;
Projeto de Lei nº 087-L, de 15/09/2014, de autoria do Vereador Adenilson Correia, que
“Regulamenta a comercialização e a doação de alimentos em vias e áreas públicas – comida de rua -, e dá outras providências”. O Vereador Adenilson Correia, autor do Projeto, solicitou o adiamento por 01 (uma) Sessão Ordinária. O Requerimento Verbal foi aprovado por
unanimidade, em única discussão, votação simbólica e maioria simples;
Projeto de Lei nº 009-L, de 21/01/2015, de autoria do Vereador Rafael Marreiro de
Godoy, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de que sejam instalados filtros em todos os
equipamentos de informática instalados nas escolas públicas do município, visando restringir o acesso a sites que contenham conteúdo erótico, pornográfico ou impróprio para menores, bem como os que fazem apologia ao consumo de drogas e substâncias ilícitas”. Foi
aprovado por unanimidade, em única discussão, votação nominal e maioria simples; e
Projeto de Lei nº 020-L, de 10/02/2015, de autoria do Vereador Flávio Andrade de Brito,
que “Dá a denominação de Rua Inês Cesar Freire a via pública localizada no Distrito de São
João Novo”. Foi aprovado por unanimidade, em única discussão, votação nominal e maioria
simples.
Explicação Pessoal:
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta sobre o Jornal Gazeta de São Paulo
em que são postados os atos oficiais do Poder Executivo, e que trata-se de um Jornal que
a maioria dos munícipes não tem acesso.Fala que não adianta os Vereadores da situação
postar fotos de lixo na Cidade já que quando foi feito o contrato emergencial, o Vereador
não tomou as devidas providências para que esse contrato não acontecesse. Fala sobre o
valor absurdo dos salários dos cargos em comissão da Prefeitura, que aumentou em mais
de um milhão de reais na folha de pagamento. Comenta sobre os aluguéis de veículos da
Prefeitura em que são gastos oito milhões de reais. Explica que vai continuar esse caos,
pois a Prefeitura não sabe utilizar o dinheiro em reformas importantes para a Cidade. Comenta que temos que cobrar da administração melhorias e não aceitar que usem o dinheiro de forma errada.
Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Diz que pouco adianta fazer requerimentos e ofícios para o Prefeito, já que o mesmo não o responde ou quando responde o
faz de forma incompleta, e que descobriu uma ferramenta para conseguir melhorias para
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a cidade que é a mídia, a Internet. Comenta sobre o Jornal Gazeta de São Paulo, e que
todos têm o direito de saber os atos dos Oficiais do Poder Executivo. Fala que recebeu um
vídeo de um interventor brigando com um munícipe na Santa Casa, e que irá buscar informações para que essa pessoa não fique impune. Diz que a situação do terreno atrás da
Rodoviária que é da Prefeitura, é lamentável, e que a culpa dos problemas que vem acontecendo na Rodoviária, é do Executivo que não limpa o terreno.
3. Vereador Etelvino Nogueira: Parabeniza a uma empresa idônea do Município e um
advogado que estavam lutando, tentando intervir, para que o município não gastasse três
milhões de reais a mais com a limpeza, roçada e capinação. Comenta sobre a necessidade
de fazer uma correção do valor venal dos imóveis do município, mas isto está trazendo
descontentamento à população, já que não se pode manter o valor venal de antes, mas
também não dá para se impor um valor abusivo. Diz que quando se tem uma intervenção
esta serve para melhorar, e que na Santa Casa, os problemas estão aumentando, com
reclamações no atendimento, falta de equipamentos. Diz que devemos dar maior atenção
aos problemas da Santa Casa que vem aumentando, e que não deveríamos estar passando por tantas dificuldades.
4. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Diz que a administração atual não fez nada em
dois anos e meio, e nenhuma obra grande no Município de São Roque foi construída. Comenta sobre o valor da coleta de lixo que aumentou para um milhão e trinta mil reais e
não se tem bons resultados. Fala que o País está passando por dificuldades, e que a única
maneira de sair de uma crise é economizar, mas que no Município de São Roque isso não
acontece, não existe a preocupação de economizar recursos Públicos. Diz que 10% do orçamento do Município são somente para dois itens, que é a coleta de lixo e a capinagem e
roçada. Explica sobre o projeto da UBS que foi feito na Avenida Bernardino de Luca, no
terreno ao lado do Sesi e que está gerando conflito com quem usa o Sesi, pois foi tirado
um acesso que era muito usado pelas pessoas, motoristas de van entre outros. Comenta
que espera que façam algo para mudar o projeto e que também ficaria mais barato.
Encerram-se os trabalhos às 20h26min.
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