
 
 

Ata da 8ª Sessão Ordinária de 23 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 Henriques de Araújo, 
Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Rafael Marreiro de Godoy e Rodrigo Nunes de Oliveira. 
Vereador ausente: Nenhum. 

Início dos trabalhos às 18h27min. 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos pelo Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes. 

1. A Ata da 7ª Sessão Ordinária, realizada em 16 de Março de 2015, foi lida e aprovada por 
unanimidade; 

2. A Ata da 9ª Sessão Extraordinária, realizada em 16 de Março de 2015, foi lida e aprovada 
por unanimidade; 

3. A Ata da 10ª Sessão Extraordinária, realizada em 16 de Março de 2015, foi lida e aprovada 
por unanimidade; 

4. O Secretário faz a leitura do Balancete de Despesa e Receita referente aos meses de 
Janeiro e Fevereiro de 2015, da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, e 
informa que o mesmo encontra-se à disposição para consulta dos senhores Vereadores na 
Assessoria Técnica Legislativa;  

5. O Secretário faz a leitura do Requerimento nº 032/2015, de autoria do Vereador 
Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, no qual se requer a inclusão do Requerimento 
nº 031/2015 em regime de tramitação de urgência especial, na pauta da 8ª Sessão 
Ordinária. O Requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão e votação 
simbólica. 

6. O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário da Comissão Permanente de 
Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 019-L, de 03/02/2015, de autoria 
do Vereador Adenilson Correia, que “Altera a Lei Municipal nº 2208, de 01 de Fevereiro de 
1994, dispondo sobre alteração de nível salarial dos fisioterapeutas da Prefeitura da 
Estância Turística de São Roque”. Foi rejeitado por unanimidade, em única discussão, 
votação nominal e maioria simples; e 

7. O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário da Comissão Permanente de 
Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 022-L, de 24/02/2015, de autoria 
do Vereador Donizete Plínio Antonio 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”. Foi rejeitado por 
unanimidade, em única discussão, votação nominal e maioria simples. 
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Projetos do Executivo: 
1. Projeto de Lei nº 030-E, de 17/03/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Altera a 

ementa e artigos da Lei Municipal nº 4.035, de 29 de agosto de 2013, e dá outras provi-
dências”;  

2. Projeto de Lei nº 031-E, de 17/03/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 
sobre a organização dos serviços de Transporte Público Coletivo de Passageiros da Estância 
Turística de São Roque, e dá outras providências”; e 

3. Projeto de Lei nº 033-E, de 18/03/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o 
Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil re-
ais), no orçamento vigente”. 

Projetos do Legislativo: 
1. Projeto de Lei nº 026-L, de 12/03/2015, de autoria do Vereador Alacir Raysel, que 

“Declara de Utilidade Pública o “Instituto Quero Ser”; e 
2. Projeto de Lei nº 029-L, de 19/03/2015, de autoria do Vereador Flávio Andrade de Brito, 

que “Dá a denominação de “Rua Domingos Scoparo” a via pública localizada no Distrito de 
São João Novo”. 

Requerimentos solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito: 
1. Vereador Adenilson Correia – nºs 028. Solicita informações sobre a possibilidade de 

pavimentação asfáltica das Ruas Gennaro Teófilo e Arthur Pedro Rodrigues, localizadas no 
Bairro Cardoso, no Distrito de Maylasky; 029. Solicita informações sobre a possibilidade de 
pavimentação da Rua Padre Camacho, na Vila do Rosário, e da Estrada do Cometa, ambas 
localizadas no Distrito de Maylasky; e 030/2015. Solicita informações relativas à 
possibilidade de revitalização do Terminal Rodoviário “Ayrton Senna”; e 

2. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nºs 031/2015. Solicita 
informações a respeito dos cargos de provimento em Comissão da Prefeitura de São Roque 
e das contratações de funcionários e prestadores de serviços da Santa Casa de 
Misericórdia. 

Indicações solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito: 
1. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nºs: 306. Solicita realização 

de motonivelamento e cascalhamento na Alameda da Justiça, Capela da Grama e Estrada 
da Caatinga, Distrito de Canguera; 364. Solicita iluminação azul no Centro Educacional e 
Cultural Brasital, em face do mês de Conscientização do Autismo; 397. Solicita realização 
de operação “tapa-buraco” nas vias públicas localizadas na Paisagem Colonial; 398. Solicita 
a colocação de um semáforo para pedestres no cruzamento da Rua Rui Barbosa com a Rua 
Dr. Stevaux (calçadão), Centro; 399. Solicita instalação de semáforo inteligente no 
Município;  

2. Vereador Alacir Raysel – nºs 365. Solicita a pavimentação da viela Noel Pedroso, ao 
lado do nº 1077, Jardim Nova Brasília; 400. Solicita serviços de limpeza e poda de árvore 
na Rua Estela de Castro, em frente ao nº 102, Vila Junqueira; 401. Solicita reparo na 
mureta do jardim da Praça José dos Santos Patto, Bairro Gabriel Piza; 402. Solicita 
motonivelamento e cascalhamento nas vias públicas: Alameda dos Sabiás, Alameda das 
Águias, Alameda das Patativas, Alameda dos Cardeais, Alameda das Arapongas, Alameda 
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das Andorinhas, Alameda dos Canários, Alameda das Cotovias e Alameda dos Tucanos, 
Gabriel Piza; 403. Solicita os serviços de roçada, capinação e limpeza nas margens das vias 
públicas dos bairros: Taboão, Jardim Villaça, Jardim Mosteiro, Gabriel Piza e Parque 
Primavera; 404. Solicita operação tapa-buracos nos Bairros: Jardim Villaça e Jardim 
Mosteiro; 405. Solicita estudos visando à implantação de lombadas na Rua Pio XII, Jardim 
Mosteiro; 406. Solicita implantação de lombada na Rua Vinicius de Moraes, na altura dos 
nº 160, Bairro Gabriel Piza; 407. Solicita implantação de lombada na Avenida Guilherme de 
Almeida, na altura do nº 258, Gabriel Piza; 408. Solicita limpeza e desentupimento da caixa 
de captação das águas pluviais localizada no início da Estrada dos Pessegueiros, (após a 
linha férrea), Bairro Gabriel Piza;  

3. Vereador Alfredo Fernandes Estrada – nºs: 366. Solicita à construção de passeio 
público e implantação de Guard rail na Rua Ângelo Meneguesso, Centro;  

4. Vereador Flávio Andrade de Brito – nºs: 367. Solicita um espaço para a Instituição Sou 
do Bem, na Rua Antonio Franco com a Rua Augusto da Silva, Bairro do Cruzeiro, Distrito de 
São João Novo; 380. Reitera Indicação nº 241/2015, solicitando cobertura no ponto 
escolar do Bairro São Julião, Distrito de São João Novo; 381. Reitera Indicação nº 
242/2015, solicitando cobertura na área externa do Posto de Saúde, no Distrito de São 
João Novo; 382. Reitera Ofício nº 23/2015, solicitando a realização de serviços de 

motonivelamento e cascalhamento na Rua Vicente Cano, Bairro São Julião, localizado no 

Distrito de São João Novo; 383. Solicita pavimentação asfáltica na Estrada Rubens Francisco 

de Campos, Vila Antártica, Distrito de São João Novo; 384. Reitera Indicação nº 13/2015, 

solicitando o recuo de embarque e desembarque para van escolar na EMEF Profª. Sônia Maria 

Ghilardi, localizada no Distrito de São João Novo; 409. Solicita realização de pintura da EMEF 

Distrito de São João Novo;  
5. Vereador Adenilson Correia – nºs: 368. Reitera Indicação nº 259/2014, solicitando 

serviços de limpeza, roçada e capinação de todas as vias públicas do Jardim Ponta Porã, 
localizadas no Distrito de Maylasky; 379. Solicita a implantação de lombada na Rua José da 
Silva Bertolo, localizada na Vila Arruda, Distrito de Maylasky; 410. Solicita o recapeamento 
asfáltico das vias públicas dos Bairros Vila Nova São Roque, incluindo a Avenida Prefeito 
Bernardino de Lucca, e Jardim Marieta; 411. Solicita a revitalização de todas as Canchas de 
Bocha e Malha existentes no Município de São Roque; 412. Solicita a pavimentação 
asfáltica da Rua Padre Camacho, localizada na Vila do Rosário, Distrito de Maylasky; 413. 
Solicita a pavimentação asfáltica da via pública de acesso à Fazenda Angolana (antiga 
Estrada da Cefri), no Bairro Campininha; 414. Solicita a instalação de um a braço de 
iluminação pública (bico de luz) em poste localizado próximo ao nº 460 da Rua Getúlio 
Ribeiro dos Santos, no Distrito de Maylasky; 415. Solicita a realização de serviços de 
limpeza e desassoreamento de toda a extensão do córrego localizado atrás da CEMEI 
Adelina Mischiatti Caparelli, no Distrito de Maylasky; 416. Solicita a realização de serviços 
de motoniveladora e cascalhamento nas Ruas Caio Prado Júnior e Delegado Orlando 
Fernandes, Bairro Santa Terezinha, (Vila Darcy Penteado), Distrito de Maylasky; 417. 
Solicita ao Prefeito Municipal a elevação do nível salarial dos ocupantes do cargo de 
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eletricista, atualmente no nível 5, para o nível 8”. 
6. Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 369. Solicita execução de serviços de 

motonivelamento, cascalhamento e roçada na Estrada Toshiyuki Takeda; 370. Solicita 
execução de serviços de motonivelamento, cascalhamento e roçada, na Rua Takeshi 
Konno, Bairro do Carmo; 371. Solicita execução de serviços de limpeza no bueiro, 
localizado na Estrada Municipal do Carmo, próximo à entrada da Rua Corte Real; 372. 
Solicita execução de serviços de poda de árvores, próximas à rede elétrica, localizadas na 
Estrada Hirofumi Mikami; 373. Solicita corte de árvores (eucalipto) localizadas na Estrada 
Hiroshi Mikami, altura do nº 245; 374. Solicita execução de serviços de motonivelamento, 
cascalhamento e roçada, nas ruas que servem de alternativas da Praça de Pedágio no Km 
46, localizadas no Bairro Juca Rocha; 375. Solicita execução de serviços de 
motonivelamento e cascalhamento, nas vias e Rua das Azaléias, localizadas no Loteamento 
Portal do Carmo; 376. Solicita execução de serviços de manutenção nas caixas de captação 
de águas pluviais, localizadas na Estrada do Carmo; 377. Solicita execução de serviços de 
manutenção na placa indicativa da Estrada da Serrinha do Carmo; 378. Solicita execução 
de serviços de motonivelamento e cascalhamento nas vias: Rua Dra. Nilda Magalhães e Rua 
dos Pinhais, localizadas no Recanto das Acácias, Bairro do Saboó;  

7. Vereador Rafael Marreiro de Godoy – nºs: 385.  Solicita ao Poder Executivo para 
interceder junto à CPFL informações referentes ao atendimento telefônico; 386. Solicita 
pavimentação asfáltica em trecho de aproximadamente 100 (cem) metros no final da Rua 
Henrique Pinheiro, Distrito de São João Novo; 387. Solicita ao Poder Executivo a doação de 
terreno para construção da Sede da Escola de Samba Corações Unidos de São João Novo; 
388. Solicita ao Poder Executivo interceder junto a Concessionária Viação São Roque a 
possibilidade de ampliação de horários de ônibus no Bairro Ponta Porã, Distrito de 
Maylasky; 389. Solicita pavimentação asfáltica no trecho de aproximadamente 100 (cem) 
metros, localizado ao lado do Ginásio de Esportes localizado no Distrito de São João Novo; 
390. Solicita realização de limpeza e roçada nas margens do córrego localizado no Bairro 
São João Velho, Distrito de São João Novo; 391. Solicita estudo visando o rebaixamento da 
calçada em frente à EMEIF, que fica em frente à Praça Takeshi Ishimaru, para possibilitar a 
entrada e saída das Vans escolares; 392. Solicita estudo visando à instalação de câmeras 
de segurança no centro comercial do Distrito de São João Novo; 393. Solicita a instalação 
de 02 (dois) banheiros na Praça Takeshi Ishimaru, localizada no Distrito de São João Novo; 
e 394/2015. Solicita estudo visando à instalação de uma cobertura para ambulância no 
Posto de Saúde, localizado no Distrito de São João Novo; 

8. Donizete Plínio Antonio de Moraes – nºs: 395. Reitera Indicação nº 1461/2010, que 
“Solicita que sejam disponibilizadas motocicletas. 396. Solicita reservatório de água no 
Bairro Alto da Serra para o Corpo de Bombeiros;  

Moções: 
1. Vereador Etelvino Nogueira nº: 054/2015.  De Congratulações à Mesa Diretora Eleita 

para a Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo; 
2. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus nºs: 055. De Pesar pelo falecimento do estimado 
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Senhor Edevaldo Reliquias da Silva; e 059/2015. De Pesar pelo falecimento da 
Estimada Senhora Maria do Carmo Moreira; 

3. Vereador Rafael Marreiro de Godoy nº: 058/2015. De Pesar pelo falecimento do 
estimado senhor José Severino Neto, conhecido carinhosamente como “Carrapicho”; e 

4. Vereador Alacir Raysel nº: 060/2015. De Pesar pelo falecimento do estimado Matheus 
Lima de Araújo. 

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

1. Moção de Congratulações nº: 054/2015 – Foi aprovada por unanimidade, em única 
discussão e votação simbólica; 

2. Moções de Pesar – nºs: 055, 058 a 060/2015 - a Mesa Diretora as encaminhará.  
3. Indicações – nºs 306, 364 a 417/2015 – a Mesa Diretora as encaminhará. 

Tribuna: 
1. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Fala sobre a Dengue, e que temos que nos preocu-

par, pois no Município tem um hospital mas esse não dá conta. Comenta que na Vila Nova 
já teve vários casos de pessoas infectadas com a Dengue. 
Aparte Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Diz que a Dengue é uma situação preo-
cupante, e que em Sorocaba já está em estado de calamidade Pública, e serão montados 
hospitais de reforço para a população da Cidade. Fala que está muito preocupado e que 
conversou com Prefeito para extinguir as plantas Bromélias da Cidade de São Roque, pois 
essas acumulam água, mas vão procurar saber se é permitido acabar com estas plantas. 
Comenta que recebeu um telefonema, dizendo que existe um morador que tem a caixa 
d’água completamente descoberta, com larvas do mosquito da Dengue, mas o morador 
proíbe a entrada dos agentes da vigilância sanitária, deixando a situação mais preocupan-
te, pois os moradores precisam se conscientizar do perigo que é essa doença. 
Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Fala que as pessoas que não deixam os agentes da 
vigilância entrar não tem noção das conseqüências que podem ter, além de prejudicar os 
outros moradores.  
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que vem cobrando do Prefeito ati-
tudes para prevenir, mas que não vê interesse por parte da administração, e a Cidade de 
São Roque já está com mais de cem casos confirmados. Comenta que a Prefeitura tem 
que roçar o mato, as calçadas estão tomadas pelo mato, e a população não deveria estar 
passando por isso já que é pago um bom preço para a empresa responsável.  
Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Comenta que no Estádio Egidio Caetano de Moraes, 
tinha duas caixas completamente abertas para a proliferação do mosquito, mas que com 
muito pedido, a Prefeitura as fechou, e os moradores agradecem.  

2. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Fala que apresenta um 
balanço da produção legislativa do seu mandato desde janeiro de 2013. Aprovou 35 (trinta 
e cinco) Projetos de Lei, sem considerar os de denominação; 435 (quatrocentos e trinta e 
cinco) Ofícios Vereador; 419 (quatrocentos e dezenove) Indicações; e 48 (quarenta e oito) 
Requerimentos. Apresenta um trabalho sério e bastante diversificado, abrangendo diver-
sos temas em todo o município de São Roque. Destaca que entre os Projetos de Lei está o 
da Dengue, em que permite a entrada de controladores de vetor em lugares abandonados 
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ou fechados. Foi o primeiro Vereador dessa Legislatura a legislar sobre a política Municipal 
de água e reuso nos prédios Públicos. Sobre a proteção animal, aprovou projetos relacio-
nados Municipal da Castração de Animais, adoção e chipagem de cães em canis comerci-
ais. Sobre transporte coletivo, garantiu vagas nos coletivos municipais para idosos e por-
tadores de necessidades especiais. Criou também novas vagas de táxi e foi o responsável 
pela implantação do taxímetro. Fala que na educação trouxe para São Roque o Projeto 
Cientista do Futuro, parceria entre a Prefeitura e a Universidade Federal de São Carlos. 
Explica que o seu mandato tem uma conexão muito grande com o terceiro setor, de onde 
veio e acompanha o trabalho de várias Ongs do Município, entre elas: Laços, Aspa, Apan, 
São Roque Aikido Dojo, Casa do Artista e Artesão, entre outras. Diz sobre o Projeto do 
retorno da pista de Skate, para a Praça do Largo dos Mendes. Reativou o Conselho do Pa-
trimônio Histórico Artístico Natural do Paisagístico de São Roque, que está sendo respon-
sável pela formulação das Políticas Públicas relacionadas ao tema histórico, seja ele de 
propriedade do Município ou particular. Fala que luta incessantemente por melhorias reais 
para os moradores do Município de São Roque. 

3. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Comenta que nos quatro cantos da 
cidade o povo clama por melhorias, pois as estradas estão ruins, mato que cobre calçadas, 
ônibus que não passam por causa do estado crítico que estas se encontram.  
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que em qualquer lugar do Municí-
pio está uma calamidade, e a Diretoria de Obras não tem estruturas para aguentar nem 
uma chuva. Diz que o número de funcionários não é suficiente e não têm pessoas estrutu-
radas, para combater os casos das estradas, mas se tivesse uma boa administração, não 
teria o aumento do salário dos encargos de comissão na folha de pagamento.   
Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Diz concordar com as palavras do Vere-
ador Alfredo Fernandes Estrada, e que a administração tem que parar com os gastos sem 
fundamento,e planejamento. Fala que a resposta do Requerimento que foi dada ao Verea-
dor Rafael Marreiro de Godoy é absurda em que diz ter catorze funcionários, caminhão 
para poda de árvore, caminhão pipa, roçadeiras, e este Vereador não vê os funcionários 
usando os equipamentos certos, sem nenhum segurança, são expostos ao perigo para 
tentar ganhar o pão de cada dia. Comenta sobre a empresa de coleta de lixo, que na ges-
tão passada se gastava em torno de quase quatrocentos mil reais, e hoje é gasto um mi-
lhão de reais. Diz que com esse valor daria para beneficiar muitos bairros. Fala que vai 
protocolar um Requerimento, pedindo explicações sobre o Evento da Cultura, em que se 
gastou trezentos mil reais.  
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Fala que o mais complicado é que a população 
acredita que o Vereador é quem manda, mas o Vereador só faz o pedido para o Prefeito, e 
este é quem deve executar tais serviços que são de sua total obrigação.   
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira (Toco): Comenta que se deparou com 
a estrutura da Praça da Matriz, e diz que tem que se ter coerência com os gastos, com o 
dinheiro público. Fala que é uma estrutura muito grande para pouca demanda. Diz que 
tem que ser feito um planejamento, uma propaganda para que o evento de bons resulta-
dos. 

4. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Deseja seus pêsames a toda à família do Senhor 
Carrapicho, que era um homem bom, e de caráter. Fala do Requerimento que fez sobre a 
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empresa de limpeza, roçada e capinação, em que a Prefeitura mandou uma resposta bem 
explicada, bem feita, mas tem um item que depois irá consultar o Jurídico, que parece que 
não pode terceirizar a capinação. Comenta que como o Vereador Mauro Salvador Sgueglia 
de Góes falou, realmente está escrito no Requerimento que os funcionários têm todos os 
equipamentos de segurança, tem caminhão pipa, entre outros, mas que infelizmente não 
vê nenhum desses equipamentos pela Cidade de São Roque.  
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira (Toco): Fala para o Vereador Rafael 
Marreiro, se tem entre todos esses equipamentos a Motossera, pois como o mato está alto 
não tem como usar só a Roçadeira. Diz que os Vereadores acabam passando vergonha 
com os moradores, porque estes pedem explicações, e pensam que é o Vereador que não 
está cumprindo com suas obrigações.  
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que tem que ter ferramentas, mas 
ter caminhão pipa e outros é banal. Diz que temos que ficar atentos ao pagamento dos 
funcionários da empresa. 
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Diz que fez quatrocentos e dezoito  Ofícios, qui-
nhentos e vinte e três Indicações e quarenta e um Requerimentos, vinte Projetos de Lei, 
quase todos aprovados e quase todos em funcionamento.  
Aparte Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Diz que na gestão passada já tinha o 
caminhão pipa como ferramenta para a roçada e capinagem e que os Vereadores devem 
ficar atentos com os serviços prestados pela empresa e com o contrato.  

5. Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Fala sobre três projetos que estão sendo 
discutidos, para dar andamento em nove obras do Município. Diz que buscou as documen-
tações para poder afirmar e esclarecer o que está sendo dito e o que está sendo feito, 
pois infelizmente algumas pessoas estão fazendo a Política de “quanto pior, melhor”. Co-
menta que esse documento foi enviado pela Secretária de Planejamento do Estado de São 
Pulo, que fala de repasses ao órgão Público no termo de Ciência e Notificação, e que o 
valor repassado por estes para a Prefeitura de São Roque é de um milhão e cinquenta mil 
reais, para ser feito a pavimentação asfáltica do loteamento Jardim Vitória, esse documen-
to é suficiente para provar a real situação. Explica que tem outro documento que é uma 
das solicitações que o Governo do Estado faz para a Prefeitura, para que possa ser envia-
do o dinheiro através de uma conta. Fala que o Prefeito reservou o dinheiro para as obras, 
e o Governo do Estado mandou uma verba para toda a pavimentação do Santa Vitória, 
então o dinheiro deste Bairro foi retirado e mandando para abastecer outro Bairro.  
Aparte Vereador Alexandre Rodrigo Soares (Mandi): Fala que se não fosse retirado 
o Projeto da Pauta de Segunda-Feira, não sabe como ficaria a situação do Bairro “Bura-
cão”,  
Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Diz que se o Projeto não fosse retirado da Ses-
são Extraordinária, esse correria o risco de ser rejeitado, mas acredita que agora com a 
cópia da documentação, os Vereadores poderão votar a favor.  

6.  Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga): Fala sobre o dia Mundial da água, em 
que devemos economizar, e cuidar desse bem precioso. Diz sobre os Fisioterapeutas, e 
que foi inaugurado um laboratório próprio da Santa Casa que fará todos os tipos de exa-
me. Comenta que está bastante preocupado com a questão da saúde do Município, e que 
foi aberta uma CEI, para investigar a administração da Santa Casa do ano de 2008 até o 
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ano de 2014, para assim ficar ciente sobre supostas atividades que foram apontadas irre-
gulares. Agradece aos moradores do Alpes Foratini, do Bairro próximo a Vila Vilma, em 
que teve uma reunião na qual foi bastante produtiva, discutiram melhorias para o local. 
Diz ter ficado contente quando viu que estava sendo roçado o Bairro de Maylasky, e que 
sempre lutará por melhorias na Cidade de São Roque. 

7. Vereador Alexandre Rodrigo Soares (Mandi): Fala que a população do Jardim Santa 
Vitória pode ficar sossegada, pois estes terão os benefícios que tanto esperam e merecem, 
pois o Prefeito cumprirá com suas promessas. Diz ser muito triste toda essa situação, em 
que os moradores ficaram esperando por benfeitorias pois a obra do Buracão, na Vila Mo-
raes, já era para ter terminado, mas infelizmente alguns imprevistos aconteceram. Comen-
ta sobre a Rua Antonio Joaquim de Moraes em que o asfalto vai só até onde termina a 
rede de esgoto, e a Rua Anésio de Moraes, também será asfaltada até onde está a guia. 
Explica que a Rua Antonio Meleiro, também vai ser toda asfaltada, e lembra que para isso 
foi preciso lutar por uma verba na qual este Vereador conseguiu com o Deputado Marcos 
Neves. 
Aparte Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Fala que a parte mais triste da história é 
ver Vereador contra as benfeitorias só por ser da oposição.   
Aparte Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga): Parabeniza ao Vereador Ale-
xandre Rodrigo Soares, pela luta e dinâmica, para conseguir melhorias para toda a região. 
Diz que também vai lutar pela pavimentação do Distrito de Maylasky. 
Aparte Vereador Flávio Andrade de Brito: Parabeniza o Vereador Alexandre Rodrigo 
Soares, pela luta, e conquista por melhorias pelo Bairro em que mora. Comenta que no 
ano de 2013 também teve a felicidade de conseguir uma benfeitoria com o Deputado Eli 
Correia Filho, no valor de trezentos mil, mas que infelizmente não conseguiram, pois essa 
verba foi destinada para outro Bairro, e que até hoje não viu a cor da emenda, mas que 
seja feito uma emenda para o Distrito de São João Novo, como foi prometido.  
Vereador Alexandre Rodrigo Soares (Mandi) Fala para todos os moradores de todos 
os Bairros na qual foram prometidas tais benfeitorias, que fiquem tranquilos, pois estas 
serão compridas.    

Ordem do Dia: 
1. Projeto de Lei nº 025-E, de 04/03/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 

sobre as criações das Divisões de Tesouraria e Tomadas de Contas do Departamento de 
Finanças, cria cargos de provimento em comissão e dá outras providências”. Foi rejeitado 
por 08 (oito) votos contrários dos Vereadores Alfredo Fernandes Estrada, Donizete Plínio 
Antonio de Moraes, Israel Francisco de Oliveira, Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto 
Issa Henriques de Araújo, Mauro Salvador Sgueglia de Góes e Rafael Marreiro de Godoy; e 
07 (sete) votos favoráveis dos Vereadores Alacir Raysel, Adenilson Correia (Mestre Kalun-
ga), Alexandre Rodrigo Soares, Etelvino Nogueira, José Antonio de Barros, José Carlos de 
Camargo e Rodrigo Nunes de Oliveira, em única discussão, votação nominal e maioria ab-
soluta; 

2. Projeto de Resolução nº 003-L, de 09/03/2015, de autoria da Mesa Diretora da Câma-
ra, que “Dispõe sobre constituição de Comissão de Representação para participar, no perí-
odo de 07 a 10 de Abril de 2015, do 59º Congresso Estadual de Municípios em Serra Ne-
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gra”. Foi aprovado por unanimidade, em única discussão, votação nominal e maioria sim-
ples; 

3. Projeto de Lei nº 028-L, de 13/03/2015, de autoria do Vereador Rafael Marreiro de 
Godoy, que “Dá a denominação de Rua Luiz Marassatti à via pública localizada no Distrito 
de São João Novo”. O Vereador Rafael Marreiro de Godoy, autor do Projeto, solicitou o adi-
amento para próxima Sessão Ordinária. O Requerimento Verbal foi aprovado por unanimi-
dade, em única discussão, votação simbólica e maioria simples; 

4. 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)”. Foi aprovado por 09 (nove) votos favoráveis dos 
Vereadores Alacir Raysel, Adenilson Correia (Mestre Kalunga), Alexandre Rodrigo Soares, 
Etelvino Nogueira, Israel Francisco de Oliveira, José Antonio de Barros, José Carlos de Ca-
margo, Luiz Gonzaga de Jesus e Rodrigo Nunes de Oliveira; e 05 (cinco) votos contrários 
dos Vereadores Alfredo Fernandes Estrada, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Marcos Au-
gusto Issa Henriques de Araújo, Mauro Salvador Sgueglia de Góes e Rafael Marreiro de Go-
doy, em segunda discussão, votação nominal e maioria absoluta; 

5. Projeto de Lei nº 024-E, de 04/03/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 
sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 666.714,41 (seiscentos e sessenta e 
seis mil, setecentos e quatorze reais e quarenta e um centavo)”. O Vereador Donizete Plínio 
Antonio de Moraes pede que conste em ata o fato de que os documentos apresentados 
pelo Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira, em sua discussão ao Projeto de Lei nº 024/2015-
E, foram buscados no Departamento, durante a sessão, ou seja, fora do horário de expedi-
ente, e trazidos ao ele por servidora pública ocupante de cargo em comissão. Foi aprovado 
por 10 (dez) votos favoráveis dos Vereadores Alacir Raysel, Adenilson Correia (Mestre Ka-
lunga), Alexandre Rodrigo Soares, Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira, Israel 
Francisco de Oliveira, José Antonio de Barros, José Carlos de Camargo, Luiz Gonzaga de 
Jesus e Rodrigo Nunes de Oliveira; e 04 (quatro) votos contrários dos Vereadores Donizete 
Plínio Antonio de Moraes, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, Mauro Salvador Sgue-
glia de Góes e Rafael Marreiro de Godoy, em primeira discussão, votação nominal e maioria 
absoluta; 

6. Projeto de Lei nº 027-E, de 06/03/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 
sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 786.626,12 (setecentos e oitenta e seis 
mil, seiscentos e vinte e seis reais e doze centavos)”. Foi aprovado por 10 (dez) votos favo-
ráveis dos Vereadores Alacir Raysel, Adenilson Correia (Mestre Kalunga), Alexandre Rodrigo 
Soares, Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira, Israel Francisco de Oliveira, José 
Antonio de Barros, José Carlos de Camargo, Luiz Gonzaga de Jesus e Rodrigo Nunes de 
Oliveira; e 04 (quatro) votos contrários dos Vereadores Donizete Plínio Antonio de Moraes, 
Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, Mauro Salvador Sgueglia de Góes e Rafael Mar-
reiro de Godoy, em primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta 

7. Projeto de Lei nº 029-E, de 11/03/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o 
Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cin-
quenta mil reais), no orçamento vigente”. Foi aprovado por unanimidade, em primeira dis-
cussão, votação nominal e maioria absoluta; 
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8. Requerimentos - nºs 028 a 031/2015. Foi aprovado por 12 (onze) votos faturáveis dos 
Vereadores Adenilson Correia (Mestre Kalunga), Alexandre Rodrigo Soares, Alfredo Fernan-
des Estrada, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino Nogueira, Israel Francisco de Oli-
veira, José Carlos de Camargo, Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa Henriques de 
Araújo e Mauro Salvador Sgueglia de Góes; Rafael Marreiro de Godoy e Rodrigo Nunes de 
Oliveira; e 03 (três) votos contrários dos Vereadores Alacir Raysel, José Antonio de Barros e 
Rodrigo Nunes de Oliveira, em única discussão, votação simbólica e maioria simples.  

Explicação Pessoal:  
1- Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que a sessão está tumultuada, e isso é por 

causa da má Administração. Fala que os Vereadores estão fazendo a sua parte, mas que a 
Prefeitura, não tem feito nada, não está se importando com a população. Comenta que a 
Cidade está com problemas em todos os cantos, ruas esburacadas, pagamento de serviços 
de empresas com preços abusivos, falta de creches, entre muitos outros, e não vê a Prefei-
tura fazendo nada em relação a melhorias da Cidade. Explica sobre a situação de Maylasky, 
que está coberta pelo mato, faltam medicamentos no Posto de Saúde, e a Santa Casa sem-
pre cheia, com filas enormes de pacientes, e quando são atendidos nem sempre conse-
guem obter o melhore atendimento. Diz que não têm vagas nas Creches e cita o Bairro do 
Guaçu como exemplo, e as mães não inscrevem os filhos nas listas de vagas, pois sabem 
que de nada adiantará, e por outro lado é pago um absurdo para a coleta de lixo. Fala que 
essa administração está pior ou igual à administração passada.  

2- Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Comenta que os serviços da Santa Casa 
pioraram, e espera que a CEI criada para acompanhar os trabalhos desta, tenha um resul-
tado bom, para poder dar uma resposta para a população que reclama do atendimento da 
Santa Casa. Fala sobre roçada e capinação, em que começaram a realizar os serviços no 
final da Avenida São Roque, e que este local teve vários problemas como surto de Dengue, 
e outros animais nocivos a Saúde Pública, e tudo isso por falta de limpeza. Explica a Prefei-
tura Municipal de São Roque tem a obrigação de fazer a limpeza, e se esta não consegue 
fazer com que a empresa contratada realize os serviços que estão no contrato, então cabe 
a ela tomar a atitude de ir realizá-los. Comenta sobre o córrego que margeia a Avenida São 
Roque e a Rua Amador Marques, ainda está coberto pelo mato, e ninguém começou a fazer 
a roçada. Fala que percebeu que o Executivo começou a substituir alguns semáforos anti-
gos, e colocando semáforos inteligentes em que as pessoas possam atravessar com segu-
rança as Ruas e as Avenidas, isso é um bom investimento para a Cidade, mas devemos 
procurar saber como ficou as licitações e a compra desses semáforos, se não foram super-
faturados. Explica sobre o Projeto de remanejamento e manifesta sua indignação em rela-
ção ao Executivo, e por ter mandado o Projeto em um horário que não dava tempo para o 
mesmo ser estudado pelos Vereadores desta Casa de Leis, por isso votou contra. Fala que 
quem trouxe nesta Casa de Leis, a documentação foi a Senhora Cláudia, funcionária do E-
xecutivo, em que teve que ir à Prefeitura buscar a documentação fora do horário de servi-



 
Ata da 8ª Sessão Ordinária de 23 de Março de 2015. 
3º Período Legislativo Ordinário - 16ª Legislatura. 

 

 

11 

ço. Diz sobre a manutenção das vias do Bairro do Sorocamirim, em que os feirantes estão 
clamando pelo benefício. 

3- Vereador Etelvino Nogueira: Fala que tem que ter mais diálogo entre os Vereadores e o 
Executivo, para não criar expectativas para com o povo. Diz sobre o Projeto do transporte 
coletivo, em que tem que ser marcado uma reunião para esclarecer todas as dúvidas desse 
Projeto, pois nele consta que teremos micro-ônibus no transporte coletivo, mas isso na lici-
tação não tem, e não diz ser contra o Projeto, mas tem duvidas do seu conteúdo. Comenta 
sobre a resposta do Requerimento do Vereador Rafael Marreiro de Godoy, que fala sobre a 
roçada, e agora consegue entender o custo dessa limpeza, pois sabe de tudo o que consta 
no contrato. Explica que se a Prefeitura tivesse mandando a documentação antes, talvez as 
discussões sobre a questão da roçada, capinação e limpeza teria sido menor. 

4- Vereador Israel Francisco de Oliveira: Diz que os Vereadores desta Casa de Leis, não 
estão tendo o respeito que merecem por parte do Executivo, pois eles mandam Projetos, 
mas nem explicam sobre o que se trata. Fala que não vê há tempos um prédio Público pin-
tado, escolas, e que isso é decorrer de uma má administração. Comenta sobre outra situa-
ção, que é a estrutura montada na Praça da Matriz, em que foi gasto trezentos mil reais, 
para pouco público, e não soma nada na cultura do Município. Fala que realmente espera 
que todas as obras que foram discutidas na sessão sejam realizadas, pois a população do 
Município de São Roque merece. Explica sobre outro gasto que o deixa indignado que é a 
coleta de lixo da Cidade, em que o custo é mais de um milhão de reais, e nada vê de me-
lhoria. Diz sobre as estradas que estão em situações deploráveis, e tem que ser feito o cas-
calhamento destas pois a chuva chegou. 

Encerram-se os trabalhos às 23h00min. 
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