
 
 

Ata da 5ª Sessão Ordinária de 02 de Março 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 
 

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 18h09min. 

Expediente: 
Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos pelo Vereador Marcos Augusto Issa Henriques Araújo. 

1. A Ata da 4ª Sessão Ordinária, realizada em 23 de Fevereiro de 2015, foi lida e aprovada por 

unanimidade; 

2. A Ata da 6ª Sessão Extraordinária, realizada em 23 de Fevereiro de 2015, foi lida e 

aprovada por unanimidade; 

3. A Ata da 7ª Sessão Extraordinária, realizada em 23 de Fevereiro de 2015, foi lida e 

aprovada por unanimidade; 

4. O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário da Comissão Permanente de 

Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 004-L, de 20/01/2015, de autoria 

do Vereador José Carlos de Camargo, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de 

provadores de roupas acessíveis para cadeirantes no âmbito da Estância Turística de São 

Roque, e dá outras providências”. Foi rejeitado por unanimidade, em única discussão, 

maioria simples e votação nominal; 

5. O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário da Comissão Permanente de 

Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 007-L, de 21/01/2015, de autoria 

do Vereador Rafael Marreiro de Godoy, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de mercados, 

supermercados, hipermercados e estabelecimentos similares acomodarem produtos 

alimentícios em espaço único e específico para pessoas com diabetes, intolerância à lactose 

e doença celíaca”. Foi rejeitado por unanimidade, em única discussão, maioria simples e 

votação nominal; 

6. O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário da Comissão Permanente de 

Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 011-L, de 26/01/2015, de autoria 

do Vereador José Carlos de Camargo, que “Dispõe sobre a implantação de creches 

noturnas na Estância Turística de São Roque, e dá outras providências”. O autor do Projeto, 

apresentou Requerimento solicitando o adiamento da discussão do Parecer por quatro 

sessões. O Requerimento de adiamento foi aprovado por unanimidade, em única discussão, 

maioria simples e votação simbólica; e 

7. O Secretário faz a leitura do Requerimento nº 018/2015, de autoria do Vereador Mauro 
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Salvador Sgueglia de Góes, no qual se requer a inclusão do Requerimento nº 017/2015 em 

regime de tramitação de urgência especial, na pauta da 5ª Sessão Ordinária. O 

Requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão e votação simbólica. 

8. O Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, Presidente da Comissão Permanente 

de Constituição, Justiça e Redação, informa que o Projeto de Lei nº 087/2014-L, de autoria 

do Vereador Adenilson Correia, que fará parte da pauta da 6ª Sessão Ordinária, por um 

equívoco de interpretação, recebeu Parecer Favorável daquela Comissão, enquanto deveria 

ter recebido Parecer Contrário. Ante o exposto, e com fulcro no Art. 369, 370 e 371 do 

Regimento Interno desta Casa, solicita que seja aberto PRECEDENTE REGIMENTAL para 

que, em situações análogas à exposta, possam os Projetos de Lei ser retirados da pauta da 

Ordem do Dia e devolvidos à Assessoria Jurídica desta Casa e, posteriormente, à Comissão. 

O PRECEDENTE REGIMENTAL foi aprovado por unanimidade em votação nominal e, por 

conseqüência, o Projeto de Lei nº 087/2014-L será remetido novamente Assessoria Jurídica, 

posteriormente à Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, e retirado da 

pauta da Ordem do Dia da 6ª Sessão Ordinária. 

Projeto do Executivo: 
1. Veto nº 002-E, de 18/02/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Veta parcialmente o 

Autógrafo nº 4.342/2015 (Projeto de Lei nº 006-L), de 21/01/2015, de autoria do Vereador 

Rafael Marreiro de Godoy, que “Institui a Semana Municipal de Diagnóstico e Prevenção da 

Catarata e Glaucoma e o da Saúde Ocular, no âmbito da Estância Turística de São Roque e 

dá outras providências”;  

2. Veto nº 003-E, de 25/02/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Veta totalmente o 

Autógrafo nº 4.351/2015 (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 em 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”;  

3. Projeto de Lei nº 016-E, de 25/02/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 

sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco milreais)”;  

4. Projeto de Lei nº 017-E, de 25/02/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 

sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 500.315,04 (quinhentos mil, trezentos e 

quinze reais e quatro centavos)” e dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no valor 

de R$ 477,31 (quatrocentos e setenta e sete reais e trinta e um centavos), no orçamento 

vigente”; e 

5. Projeto de Lei nº 018-E, de 25/02/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 

sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 354.350,00 (trezentos e cinqüenta e 

quatro mil, trezentos e cinqüenta reais)”. 

Projetos do Legislativo: 
1. Projeto de Lei nº 022-L, de 24/02/2015, de autoria do Vereador Donizete Plínio Antonio 
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de Moraes, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de itens de segurança em 

instituições financeiras, caixas eletrônicos e postos de atendimentos bancários no âmbito da 

Estância Turística de São Roque”;  

2. Projeto de Lei nº 023-L, de 26/02/2015, de autoria do Vereador José Carlos de 

Camargo, que “Insere o Art. 1ºA à Lei nº 4.056, de 09 de Setembro de 2013, que “Define 

condições para cadastro dos programas habitacionais realizados no Município de São Roque 

e dá outras providências”; e 

3. Projeto de Resolução nº 001-L, de 05/01/2015, de autoria do Vereador Marcos Augusto 

Issa Henriques de Araújo, que “Altera a redação do Art. 241 do Regimento Interno da 

Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque”. 

Requerimentos solicitando informações ao Exmo. Sr. Prefeito: 
1. Vereador Rafael Marreiro de Godoy – nº: 015/2015. Solicita informações sobre a 

prestação dos serviços de capinação e roçada no âmbito da Estância Turística de São 

Roque; 

2. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – nº: 016/2015.  Solicita informações 

referentes à disponibilização de recursos financeiros para realização de obra em área de 

risco localizada na Rua Barão do Rio Branco, Bairro do Junqueira; 

3. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes nº: 017/2015.  Solicita informações 

sobre o Projeto Minha Casa Minha Vida. 

Indicações solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito: 
1. Vereador Flávio Andrade de Brito – nº: 166/2015.  Solicita cobertura no Posto de 

Saúde “Antonio Espindola” localizado no Distrito de São João Novo;  

2. Vereador Alacir Raysel – nºs: 186. Solicita a realização de serviços de roçada, capinação 

e limpeza nos Bairros Jardim Villaça, Parque Primavera e Gabriel Piza; 187. Solicita 

operação tapa-buracos” nos Bairros Jardim Villaça e Jardim Mosteiro; 188. Reitera a 

Indicação nº 1914/2014: Solicita a implantação de caixa para captação das águas pluviais 

na Estrada de Servidão, localizada no início da Estrada dos Pessegueiros, após a ponte 

sobre a linha Férrea, Gabriel Piza. (croqui anexo);  189. Solicita implantação de caixa com 

tubulações para captação das águas pluviais no início do subidão da Estrada do Pinheirinho, 

próxima da Estrada dos Mendes e Rua Vicenzzo Rampini, Bairro dos Mendes. (croqui 

anexo); 190. Reitera as Indicações nºs 1731, 1921 e 2019/2014: Solicita serviços de 

roçada e limpeza nas margens do rio (ribeirão), paralelo a Rua Santa Terezinha e atrás da 

“E.E. Profº Germano Negrini”, Jardim Villaça; 191. Solicita a realização de serviços de 

motonivelamento e cascalhamento nas Ruas Acerola e Macieiras, no Bairro Saboó; 192. 
Solicita execução de serviços de roçada, poda preventiva de árvores e limpeza nas margens 

da Estrada do Vinho; 193. Reitera as Indicações nºs 1979/2013, 1868 e 2016/2014: 

Solicita implantação  de lombadas na Rua Vinicius de Moraes, na altura dos nºs 60 e 160, 

Bairro Gabriel Piza; e 194/2015. Reitera as Indicações nºs 2028/2013, 1326 e 1730/2014: 

Solicita implantação de lombada na Avenida Guilherme de Almeida, na altura do nº 258, 

Gabriel Piza; 
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3. Vereador Adenilson Correia – nºs: 195. Solicita ao Poder Executivo a regularização 

imobiliária do Bairro Vila Vilma, no Distrito de Maylasky; 196. Solicita que o Departamento 

de Saúde forneça kits de alimentação aos pacientes que realizam exames em outros 

Municípios; 197. Solicita ao Poder Executivo implantação de cobertura total em trecho da 

Rua Sotero de Souza compreendido do seu inicio até o nº 60, no Centro de São Roque; 

198. Solicita a construção de banheiro público na Rua Sotero de Souza, ao lado do Banco 

do Brasil, no centro de São Roque; 199. Solicita a realização de serviços de roçada, 

capinação e retirada de mato de terreno localizado nos  fundos do terminal rodoviário 

Ayrton Senna; 200. Solicita ao Poder Executivo a manutenção na tubulação de águas 

pluviais nas proximidades do nº 120 da Rua José Rosa, no Jardim Ponta Porã, Distrito de 

Maylasky; 215. Solicita a criação de um núcleo de artes marciais em nossa cidade;  221. 
Solicita ao Poder Executivo a construção de um Sambódromo no Município de São Roque; 

222. Solicita o recapeamento da Rua Amor Perfeito, Rua Turmalina, bem como das demais 

vias públicas do Parque Aliança, Vila Amaral e Jardim Conceição; e 223/2015. Solicita a 

pavimentação da viela que liga a Rua Amor Perfeito à Avenida Madressilva, na Vila Amaral; 

4. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus – nºs: 201. Solicita operação “tapa-buraco” nas Ruas 

Capitão Messias, Washington Campos do Amaral e Manoel Villaça, Vila Santa Isabel; 222. 
Solicita manutenção de todos os campos de futebol de areia localizados na Vila Nova São 

Roque, JARDIM Marieta, Jardim Quinta dos Teixeiras, Vila São Rafael e Marmeleiro; 203. 
Solicita limpeza, capinação e roçada em terreno público localizado ao lado da EMEF “Maria 

Aparecida Ribeiro”, Vila Nova, São Roque; e 216/2015. Solicita a construção de uma caixa 

para captação e escoamento de águas pluviais, na Rua Jacareí, na altura do nº 21, Vila 

Nova, São Roque; 
5. Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 204. Reitera a Indicação nº 158/2015: Solicita 

execução de serviços de motonivelamento e cascalhamento nas Ruas: Aníbal Martins, José 

Castilho, Tem. Antonio Righini de Moura, Cláudio Franchi, Coriolano E Praça Fernando Leite 

de Camargo, localizadas no Clube dos Oficiais da Polícia Militar, no Bairro do Carmo; 205. 
Reitera a Indicação nº 157/2015: Solicita execução de serviços de motonivelamento e 

cascalhamento nas seguintes Ruas: Michel Kalinin e Tem. Moacyr Simões, e limpeza na 

tubulação de águas pluviais, localizadas no loteamento Clube dos Oficiais da Polícia Militar, 

Bairro do Carmo; 206.  Reitera a Indicação nº 154/2015: Solicita a implantação de 

lombada na Estrada Municipal do Carmo, próximo ao Mercado Portal e ao Laboratório 

Tecam, no Bairro do Carmo; 207. Reitera a Indicação nº 152/2015: Solicita a execução de 

serviços de roçada na Estrada Municipal do Carmo; 208. Reitera a Indicação nº 71/2015: 

Solicita execução de serviços de limpeza na tubulação de águas pluviais, em trecho da 

Travessa Ernesto Firmino de Moraes, próximo ao Sitio das Pedras, localizada no Bairro 

Caeté; 209. Solicita execução de manutenção nos abrigos de ônibus localizados nas 

Estradas do Aguassaí, do Carmo e do Caeté; 210. Solicita execução de serviços de 

motonivelamento e cascalhamento para as seguintes vias públicas: Rua Kimio Mikami, 

Travessa Massafumi Nakayama e Estrada Hurofumi Mikami, Bairro Caeté; 211. Solicita a 



 
 

Ata da 5ª Sessão Ordinária de 02 de Março de 2015. 
3º Período Legislativo Ordinário - 16ª Legislatura. 

 

 

5 

implantação de um ponto de ônibus no cruzamento da Estrada Municipal do Caeté com a 

Estrada Hirofumi Mikami, Bairro Caeté; 212. Solicita execução de serviços de 

motonivelamento e cascalhamento nas Ruas Geraldo Nogueira Jordão e Oswaldo Ferreira, 

localizadas no Bairro Caeté; 213. Solicita conclusão das obras da Escola Taipas de Pedra, 

localizada no Bairro Alto da Serra; e 214/2015. Reitera a Indicação nº 155/2015: Solicita 

a execução de serviços de motonivelamento e cascalhamento nas Ruas que servem como 

alternativa da Praça de Pedágio do km 46, Bairro Juca Rocha; 
6. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes- nºs: 217. Solicita ao Poder Executivo 

interceder junto ao DER a realização de limpeza na Rodovia Quintino de Lima; 218. Reitera 

a Indicação nº 378/2014, que Solicita a regularização da numeração dos imóveis das Ruas: 

São Sebastião, Vicente Júlio de Oliveira, Santa Maria, Santa Virgínia, todas localizadas no 

Jardim Villaça; 219. Reitera a Indicação nº 377/2014, que Solicita a regularização da 

numeração dos imóveis das Ruas Antonio Panellini, José Ghissardi, Giovani Paolo II, João 

Macagnini, Pio XII, Paulo VI e João Paulo II, todas localizadas no Jardim Mosteiro; e 

220/2015. Reitera a Indicação nº 248/2014, que Solicita execução de serviços de limpeza 

e roçada nos canteiros da Praça do Taboão, bem como manutenção e limpeza do 

parquinho instalado no local;  
7. Vereador Rafael Marreiro de Godoy- nºs: 224. Solicita operação “tapa-buraco” nas 

Ruas José Benedito Rodrigues e Maria Faustina das Dores, Distrito de São João Novo; 225. 
Solicita implantação de 02 (duas) lombadas na Rua José Benedito Rodrigues, na altura dos 

nºs 204 e 274, Distrito de São João Novo; 226. Solicita implantação de 01 (uma) lombada 

na Rua João Franco do Amaral, esquina com a Rua Benedito Rodrigues, Distrito de São 

João Novo; 227. Solicita cobertura para ambulância no Posto de Saúde “Antonio Espindola” 

localizado no Distrito de São João Novo; 228. Solicita a colocação de placa indicando: 

Fazenda Roma, Bairro do Garcia, Ponte Preta e Araçariguama em frente ao velório de São 

João Novo; 229. Solicita reforma do playground instalado na Cancha de Bocha, Distrito de 

São João Novo; 230. Solicita a construção de 02 (dois) banheiros públicos na Praça 

Takeshi Shimaru, Distrito de São João Novo; 231. Solicita instalação de câmeras de 

segurança na área central do Distrito de São João Novo; 232. Solicita implantação de faixa 

de pedestres na Rua José Benedito Rodrigues, em frente a “Consigas”, Distrito de São João 

Novo; e 233/2015. Solicita colocação de 02 (duas) coberturas nas paras de vans 

escolares localizadas na Estrada do Paiol, Fazenda Roma, Distrito de São João Novo;  
8. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo-nºs: 234. Solicita operação 

“tapa-buraco) na Rua Barão do Rio Branco, Vila Junqueira; 235. Solicita operação “tapa-

buraco” na Rua Martim Afonso de Souza, Paisagem Colonial; 236. Solicita realização de 

serviços de limpeza, roçada e capinação na Estrada do Vinho, a partir do Km 10 até o Km 

17; 237. Solicita motonivelamento e cascalhamento nas seguintes vias: Estrada dos 

Venâncios e Estrada do Capim Fino, Bairro Pavão, Distrito de Canguera; 238. Solicita 

realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento de todas as alamedas dos 

Vinhedos I, II e III; 239. Solicita a realização de serviços de limpeza, roçada e capinação 
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dos córregos Aracaí e Carambeí; e 240/2015. Solicita pavimentação asfáltica nas vielas 

localizadas no Bairro do Mirim. 
Moções: 

4. Vereador Israel Francisco de Oliveira – nº: 033/2015. De Congratulações ao ao 

Bloco Carnavalesco “Haja Fígado” em face dos desfiles no Carnaval 2015; 

5. Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga) – nº: 035/2015.  De Pesar pelo 

falecimento do Senhor Ademir de Almeida; 

6. Vereador Alexandre Rodrigo Soares nº: 037/2015.  De Pesar pelo falecimento do 

Senhor Acácio de Oliveira Santos. 

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

1. Moções de Congratulações nº: 033/2015 – Foi aprovada por unanimidade, em única 

discussão e votação simbólica; 
2. Moção de Pesar – nºs: 035 e 037/2015 - a Mesa Diretora as encaminhará.  

3. Indicações – nºs 166, 186 a 240/2015 – a Mesa Diretora as encaminhará. 

Tribuna: 
1. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta sobre a publicação do Prefeito em 

Jornal local, falando sobre a coleta de lixo, que passou de dez para quinze toneladas, o que 
corresponde de trezentos mil para um milhão trinta e três mil reais. 
Aparte Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Diz que em reais, isso significa 
que foram 50% a mais, mas passou de trezentos e oitenta mil reais, para um milhão e cin-
quenta mil reais, isso da mais de 150% no valor, as contas não estão dando certo. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que o Prefeito têm que dar explicações, pa-
ra que todos possam entender o preço que se é pago para a empresa da coleta de lixo. 
Comenta que a Prefeitura poderia ter feito contratos com empresas que realizam serviços 
de limpeza, roçada e capinagem que cobrariam mais barato, como a da gestão passada 
que fez um bom serviço, mas escolheu a que cobrou o valor mais alto que são de cinco 
milhões de reais. 
Aparte Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Comenta que a empresa que o Vereador 
Alfredo Estrada comentou ter prestado um bom serviço, na gestão passada, o proprietário 
desta foi o Diretor do Meio Ambiente da Administração passada, passando a prestar servi-
ços para a Prefeitura e colocando um preço inexeqüível.  
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que gostaria que o Vereador Rodrigo Nunes 
continuasse explicando, sobre os preços elevado cobrado pelas empresas, como a coleta de 
lixo, a merenda escolar, os valores dos aluguéis dos carros. Fala que a coleta está cada vez 
pior e que isso não deveria estar acontecendo, levando em consideração o valor que se é 
pago pra a empresa.   

2. Vereador Donizete Plínio Moraes: Fala que a Prefeitura terá que se explicar ao Ministé-
rio Público em relação aos valores abusivos pagos para as empresas de limpeza, roçada e 
capinagem, sobre os valores dos alugueis de veículos. Comenta que está tendo bons resul-
tados com a limpeza nos bairros, mas que não vê a empresa contratada fazendo o serviço 
e sim funcionários da Prefeitura, que estão desviados de suas reais funções. Diz que tem 
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que ser feito um Requerimento para saber sobre o afastamento médico do Diretor de obras 
da Prefeitura de São Roque. Fala para o Prefeito visitar a creche da Vila São Rafael, em que 
se encontra com o mato alto, entulhos e animais peçonhentos. Explica sobre um projeto de 
Lei, de sua autoria, sobre a obrigatoriedade da instalação de itens de segurança em institu-
ições financeiras, que já é usado em outras Cidades, e os munícipes de São Roque, clamam 
por essa segurança.  

3. Vereador Etelvino Nogueira: Comenta sobre um projeto que ele vem a tempo realizan-
do junto ao executivo, que é para transformar de cessão de uso para a doação a área da 
ADV. Diz que tanto o mato quanto o lixo, estão nos quatro quantos da cidade, e que a Pre-
feitura tem que fazer uma força tarefa. Explica que realização das podas de árvores, a Pre-
feitura nunca deixou de realizá-las, mas que agora estão deixando a desejar. Fala sobre a 
reforma no Posto de Saúde do Bairro do Carmo, que vai atender as necessidades de toda a 
população. Comenta sobre um Projeto de Lei que foi aprovado na sessão passada, e que no 
seu entendimento o Município perdeu oitocentos e oitenta mil reais.  

4. Vereador Flávio Andrade de Brito: Agradece a seus familiares e eleitores que deram-lhe 
um voto de confiança, para assim, poder fazer parte desta Casa de Leis. Fala que os Vere-
adores dependem muito do Prefeito para a realização de seus projetos. Diz que os Verea-
dores têm que cobrar do Prefeito projetos grandes, e não limpeza, roçada e capinagem, 
que no seu entender é obrigação do Prefeito. 
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que tem que ser cobrado a realiza-
ção de serviços de limpeza ao Prefeito, pois está dentro das obrigações dos Vereadores, e 
que o mato alto traz riscos a saúde da população.  
Vereador Flávio Andrade de Brito: Fala que nas Ruas, os moradores cobram serviços 
dos Vereadores, mas espera que estes entendam que é preciso que o Prefeito autorize tais 
serviços. Agradece aos seus assessores, o Senhor Rogério e o Senhor Paulo, por ajudarem 
junto a ele a atender aos pedidos da população da Cidade de São Roque. 

5. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que todos os Vereadores são cobrados 
pelos munícipes, pois o Vereador é o representante mais próximo da população. Diz que as 
cobranças são em todos os cantos de São Roque, e que a empresa contratada para fazer 
serviços de limpeza, roçada e capinagem não está realizando seus serviços, podendo ter 
problemas com o IBAMA, pois as árvores estão grandes e o mato também.  
Aparte Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira : Fala sobre uma licitação que era para ter 
acontecido dois meses atrás, que são os serviços de roçada realizados normalmente no 
começo do verão e das chuvas. Diz que a empresa do ex diretor do Meio Ambiente, junto 
ao ex advogado da administração passada, entraram com recurso para impugnar  a licita-
ção, entrando com um valor inexeqüível, para que a administração atual perca a demanda 
ficando assim com problemas.  
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta que se a empresa já prestou 
um bom serviço na administração passada, esta têm direito de entrar na justiça com recur-
sos com o advogado que ela escolher. Diz não entender sobre a diferença de valores co-
brados na gestão passada e na de agora. 
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Diz que o problema maior é que desde a admi-
nistração passada que a Cidade se encontra com a vegetação alta (mato).  
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Aparte Vereador Marcos Augusto Issa Henrique de Araújo: Diz que a licitação que o 
Vereador Rodrigo Nunes cita, estava marcada para Dezembro e foi realizada no determina-
do período, e tivemos o ano mais seco do ano, deixando o Município coberto pelo mato al-
to. Comenta que tem Vereadores que colocam como melhorias a roçada e capinagem do 
mato como se fossem obras.  
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que nesses últimos vinte e seis meses de 
administração, não viu nenhuma obra grande, nenhum prédio público e escola pública pin-
tados. Deixa seus sentimentos a toda família do Senhor Acácio, que faleceu na tarde de 
ontem e fala que sobre o prazer que teve em participar da família deste Senhor.  

Ordem do Dia: 
1. Veto nº 001-E, de 04/02/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Veta totalmente o 

autógrafo nº 4.335/2015 (Projeto de Lei nº 110/2014-L, de autoria do Vereador Israel 

Francisco de Oliveira), que “Altera a Lei Municipal nº 2.208, de 1 de Fevereiro de 1994, que 

dispõe sobre a alteração de nível salarial dos motoristas da Prefeitura da Estância 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, Israel Francisco de Oliveira, José Antonio de Barros, 

José Carlos de Camargo, Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, 

Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Rafael Marreiro de Godoy e Rodrigo Nunes de Oliveira; e 

01 (um) voto favorável do Vereador Etelvino Nogueira, em única discussão, votação 

nominal e maioria absoluta; 

2. Projeto de Lei nº 008-E, de 04/02/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza a 

Prefeitura a conceder prêmios aos atletas melhores classificados na 68ª Corrida de Aleluia e 

dá outras providências”. Foi aprovado por unanimidade, em única discussão, votação 

nominal e maioria simples;  

3. Projeto de Lei nº 010-E, de 05/02/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 

sobre alterações na Lei nº 4.134, de 17 de dezembro de 2013 e dá outras providências”. 

Foi aprovado por unanimidade, em única discussão, votação nominal e maioria simples; 

4. 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”. Foi aprovado por 

unanimidade, em única discussão, votação nominal e maioria absoluta;  

5. Projeto de Lei Complementar nº 003-L, de 03/12/2014, de autoria do Vereador 

Rodrigo Nunes de Oliveira, que “Dispõe sobre a autorização de publicidade nos Roteiros 

Turísticos Oficiais da Estância Turística de São Roque”. Foi aprovado por unanimidade, em 

segunda discussão, votação nominal e maioria absoluta; 

6. Projeto de Lei nº 009-E, de 04/02/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza a 

Prefeitura a celebrar convênio com a Associação Cultural Esportiva de Projeção Prol Atleta – 

ACEPPA e dá outras providências” e EMENDAS nº 001, de autoria da Comissão 

Permanente de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, e nºs 002 e 003, de autoria 

do Vereador Flávio Andrade de Brito. A Emenda nº 001 foi aprovada com 13 (treze) votos 

favoráveis dos Vereadores Alacir Raysel, Adenilson Correia (Mestre Kalunga), Alexandre 
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Rodrigo Soares, Alfredo Fernandes Estrada, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino 

Nogueira, 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, e Rodrigo Nunes de Oliveira; e 01 (um) voto contrário do Vereador Rafael 

Marreiro de Godoy, em primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta. As 

Emendas nºs 002 e 003 foram aprovadas com 13 (treze) votos favoráveis 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, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, e Rodrigo Nunes de Oliveira; e 01 

(um) voto contrário do Vereador Rafael Marreiro de Godoy, em primeira discussão, votação 

nominal e maioria absoluta. O Projeto de Lei foi aprovado por unanimidade, em primeira 

discussão, votação nominal e maioria absoluta; 

7. Projeto de Lei nº 013-E, de 10/02/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 

sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 23.045,11 (vinte e três mil, quarenta e 

cinco reais e onze centavos) no orçamento vigente”. Foi aprovado por unanimidade, em 

primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta; 

8. Requerimentos – nºs: 016, 017 e 018/2015 – Foram aprovados com 12 (doze) votos 

favoráveis dos Vereadores Adenilson Correia (Mestre Kalunga), Alexandre Rodrigo Soares, 

Alfredo Fernandes Estrada, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino Nogueira, Israel 

Francisco de Oliveira,  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 02 (dois) votos contrários dos Vereadores Alacir Raysel, e José 

Antonio de Barros, em única discussão, votação simbólica e maioria simples. 

Explicação Pessoal:  
1. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Comenta sobre o vazamento de esgoto a céu aberto 

na Avenida Caçapava, localizado no Bairro Vila Nova e que a Prefeitura não toma as devi-
das providências. Fala sobre o Cemitério da Paz e o do Cambará que estão sendo tomados 
pelo mato alto, e diz que os moradores clamam pela sua limpeza. Explica que existem cinco 
funcionários para a realização da limpeza dos dois Cemitérios, e que não estão dando conta 
de todo o serviço. Diz que a Prefeitura não está cumprindo com o trabalho de manutenção 
da Cidade. 

2. Vereador Marcos Augusto Issa Henrique de Araújo: Cumprimenta a população e a 
platéia presente. Alerta a todos sobre a grave crise econômica, em especial o Executivo 
Municipal, para que seja austero e responsável com o uso do dinheiro público. Afirma que 
todos os repasses de Fundos Federais deverão cair ao longo do ano, e que pode faltar re-
cursos no segundo semestre, se a Prefeitura não gerenciar corretamente os recursos. Fala 
que foi procurado por moradores da Fazenda Butantã, que estão preocupados com a possí-
vel instalação de um enorme aterro sanitário em Araçariguama, assim trazendo impactos 
negativos para o Município de São Roque. O projeto deverá receber o lixo de 16 (dezesseis) 
cidades, assim podendo contaminar nascentes, aumentar o volume de tráfego de cami-
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nhões nas nossas estradas e impactar a região negativamente. Comenta sobre a honra de 
ter sido escolhido em um processo seletivo de Capacitação de Novas Lideranças Políticas, 
pela RAPS - Rede de Ação Política pela Sustentabilidade trata-se de uma Entidade não go-
vernamental e apartidária, que visa o aprimoramento da Democracia no Brasil, e tem como 
valores a ética, a cidadania e a sustentabilidade, entre outros. Diz que o projeto visa ampa-
rar mandatos que tem perfis ligados a ética, Sustentabilidade e a proteção ao Meio Ambien-
te. No grupo selecionado, políticos de renome trocarão experiências e políticas públicas. 
Finaliza dizendo que irá estudar e se capacitar para servir melhor a população do Município 
de São Roque. 

3. Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Fala a respeito do terreno em frente ao Shop-
ping, que no mandato passado insistiu em dizer que, o mesmo era particular e a adminis-
tração passada cobrava zona azul. Lembrando que foi taxado de mentiroso e humilhado por 
não acreditarem em sua palavra. Explica que agora existe um Acórdão do Tribunal de Justi-
ça, que não cabe mais recursos, e relatando que a área era da CPFL. Diz que infelizmente a 
SABESP faz parte do nosso dia-dia, pois quando todos votaram a favor e foi aprovado o 
projeto, fizeram grandes comemorações. Explica que na época constava no projeto que 
vinte e seis milhões de reais seria para investimentos, mas que somente nove milhões de 
reais foram investidos, e os outros milhões foram para a Cidade de São Paulo. Fala que a 
SABESP diz que é por causa da Cantareira estar com problemas. Comenta que a SABESP 
estraga o asfalto novo, e os serviços de “tapa-buraco”, são péssimos.  

4. Vereador Adenilson Correia: Fala que as obras do Campo no Distrito de Maylasky, estão 
paradas e que precisa ter uma área de lazer para o encontro e divertimento dos moradores. 
Diz desejar quer que a Prefeitura faça algo para continuar com as obras do Campo. Fala 
sobre a coleta de lixo, que os containers estão sempre cheios, podendo trazer doenças para 
a saúde pública, e que a impressão que se dá é que a empresa da coleta do lixo, não tem 
passado no Distrito de Maylasky. Comenta sobre o mato alto que vêm tomando conta do 
Distrito, e que seria mais barato contratar funcionários “por fora”, para fazer a roçada e 
capinagem da Cidade.  

Encerram-se os trabalhos às 21h35min. 
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