
 
 

Ata da 6ª Sessão Ordinária de 09 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 18h21min. 
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 5ª Sessão Ordinária, realizada em 02 de Março de 2015, foi lida e aprovada por 
unanimidade; 

2. A Ata da 8ª Sessão Extraordinária, realizada em 02 de Março de 2015, foi lida e aprovada 
por unanimidade; 

3. O 1º Secretário informa que o Demonstrativo da Receita e da Despesa do Fundo de Seguri-
dade Social, ao mês de Dezembro de 2014, em atenção à Lei nº 3.026/2007, encontra-se a 
disposição dos Senhores Vereadores na Assessoria Técnica Legislativa; 

4. O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário da Comissão Permanente de 
Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 003-L, de 20/01/2015, de autoria 
do Vereador Adenilson Correia, que “Dispõe sobre o tombamento dos seguintes patrimônios 
imateriais: o samba e os Desfiles das Escolas de Samba, no âmbito da Estância Turística de 
São Roque”. Foi rejeitado por 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, 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, maioria simples e votação nominal; 

Projetos do Executivo: 
1. Projeto de Lei Complementar nº 002/2015-E, de 03/03/2015, de autoria do Poder 

Executivo, que “Dispõe sobre incentivo fiscal para realização de projetos esportivos e 
sociais e dá outras providências”; 

2. Projeto de Lei nº 019/2015-E, de 03/03/2015, de autoria do Poder Executivo, que 
“Institui a Gratificação Dedicação Excepcional – GDE aos Guardas Civis Municipais”; e 

3. Projeto de Lei nº 022/2015-E, de 03/03/2015, de autoria do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre alteração na Lei n° 2.209, de 1 de fevereiro de 1.994 e dá outras 
providências”. 
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Projetos do Legislativo: 
1. Projeto de Lei nº 024-L, de 06/03/2015, de autoria do Vereador Luiz Gonzaga de Jesus, 

que “Insere a Romaria Feminina das Cavaleiras de Santa Francisca Romana, de São Roque 
com destino ao Santuário do Senhor Bom Jesus de Pirapora no Calendário Oficial de 
Eventos da Turística de São Roque”; e 

2. Projeto de Lei nº 025-L, de 09/03/2015, de autoria do Vereador Rodrigo Nunes de 
Oliveira, que “Revoga a Lei Municipal nº 4.122, de 13 de Dezembro de 2013”. 

Indicações solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito: 
1. Vereador Flávio Andrade de Brito – nºs: 241. Solicita cobertura no ponto escolar, no 

Bairro São Julião, Distrito de São João Novo; 242. Solicita cobertura, ao lado de fora do 
Posto de Saúde, no Distrito de São João Novo; 243. Solicita ônibus escolar que vá até o 
final da Rua 1, no Bairro São Julião, Distrito de São João Novo; 244. Solicita construção de 
área de lazer em São João Velho, Distrito de São João Novo; 245. Solicita construção de 
banheiro na Praça Takeshi Shimaru, localizada no Distrito de São João Novo; 246. Solicita 
construção de uma Pista de Skate no Distrito de São João Novo; 247. Solicita espaço para 
eventos, ao lado do Campo do 7, atrás da arquibancada, Distrito de São João Novo; 248. 
Solicita cobertura no Posto de Saúde “Antonio Espindola” localizado no Distrito de São João 
Novo; e 253/2015. Solicita melhorias no atendimento da Agência de Correios do Distrito 
de São João Novo;  

2. Vereador Alfredo Fernandes Estrada – nºs: 249. Solicita os serviços de roçada, 
capinação e limpeza, em toda extensão da Avenida Aracaí; 250. Solicita os serviços de 
roçada, capinação e limpeza, as margens do Rio na Avenida Bernardino de Lucca; 251. 
Solicita os serviços de motonivelamento e cascalhamento na Travessa das Amêndoas, 
localizadas no Bairro do Saboó; e 252/2015. Solicita os serviços de motonivelamento e 
cascalhamento na Travessa Júlia Mendonça Bravi, localizada próxima a Avenida de Moreiras 
no Bairro do Saboó;  

3. Vereador Adenilson Correia – nºs: 254. Reitera Indicação nº 1931/2014, solicitando a 
realização de roçada, capinação e limpeza nas seguintes vias: Rua Eduardo Santucci, Rua 
Abatirás, Rua Aracatis e Rua José Gimenes Arévalo, Bairro Estação, localizadas no Distrito 
de Maylasky; 255. Solicita a pavimentação asfáltica da viela Noel Pedroso, ao lado do nº 
1077, próximo da Vila São Rafael; 258. Solicita ao Poder Executivo mudança de nível 
salarial dos agentes e ficais de renda desta Municipalidade; 260. Solicita a pavimentação 
da Viela que liga as Ruas Platina, Turmalina e Diamante, localizadas no Parque Aliança; 
273. Solicita à construção de calçadas na Rua Professora Célia Asse Jacob, ao redor da 
CEMEI Adelina Mischiati Caparelli, Distrito de Maylasky; 277. Solicita a construção de um 
estacionamento em frente ao nº 03, da Rua Professora Célia Asse Jacob, em frente à 
Escola Professor Tibério Justo da Silva, localizada no Distrito de Maylasky; e 278/2015. 
Solicita a realização de serviços de limpeza na Rua Antônio Francisco de Almeida, altura nº 
139, Bairro Vinha do Sol, bem como nas demais vias públicas do Distrito de Maylasky;  

4. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus – nºs: 256. Solicita limpeza, roçada e capinação na 
Rua Caçapava, localizado no Bairro Vila Nova, São Roque; 257. Solicita providencias 



 
Ata da 6ª Sessão Ordinária de 09 de Março de 2015. 
3º Período Legislativo Ordinário - 16ª Legislatura. 

 

 

3 

referentes a esgoto que corre a céu aberto na Rua Caçapava, Bairro Vila Nova, São Roque; 
e 259/2015. Solicita limpeza, roçada e capinação em ponto de ônibus, localizado na Rua 
Walter Di Fillippo, Santo Antônio;  

5. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – nºs: 261. Solicita realização de poda 
de árvore e limpeza nos passeios públicos, localizados na Rua Loja Maçônica Labor, no 
Jardim Brasil; 262. Solicita realização de poda de árvores na Rua José Henrique da Costa, 
Jardim Bela Vista; 263. Solicita a realização de poda de árvores na Rua João da Costa 
Marques, Jardim Bela Vista; 264. Solicita realização de poda de árvores na Rua Capitão 
Fernão Paes de Barros, Jardim Bela Vista; 265. Solicita serviços de capinação e limpeza da 
viela localizada entre as Ruas Bento Antonio Pereira e José Henrique da Costa, Jardim Bela 
Vista; e 266/2015. Solicita limpeza e desentupimento da caixa de captação das águas 
pluviais localizada no início da Estrada dos Pessegueiros, (após a ponte sobre a linha 
férrea), Bairro Gabriel Piza (ao lado da chácara do delegado);  

6. Vereador Alacir Raysel - nºs: 267. Solicita estudos visando à implantação de lombadas 
na Rua Pio XII, Jardim Mosteiro; 268. Solicita os serviços de roçada, capinação e limpeza 
nas margens das vias públicas dos bairros: Taboão, Jd. Villaça, Jd. Mosteiro, Gabriel Piza e 
Pq. Primavera; 269. Solicita operação tapa-buracos nos Bairros: Jardim Villaça e Jardim 
Mosteiro; 270. Solicita operação tapa-buracos nas vias públicas do Jd. Estér, 
principalmente na Rua Renatinho; 271. Solicita a execução dos serviços de roçada no 
terreno pertencente à Prefeitura de São Roque, localizado entre a Rua Renatinho e Avenida 
João Pessoa (ao lado da E.E. Horácio Manley Lane), no Jardim Estér; 272. Solicita a 
implantação de rotatórias nos finais das Ruas José Ghissardi, Geovane Paulo II e Paulo VI, 
Jardim Mosteiro; 274. Solicita o prolongamento da tubulação da caixa de captação das 
águas pluviais localizada ao lado direito da Rua Paolo VI, Jardim Mosteiro; 275. Solicita os 
serviços de motonivelamento e cascalhamento na Rua São Judas Tadeu, altura da 
residência de nº 120, até o seu término na Rua Dr. Durval Villaça, Bairro Gabriel Piza; e 
276/2015. Solicita serviços de limpeza no rio (ribeirão), localizado atrás das residências do 
Parque Primavera, Gabriel Piza;  

7. Vereador Etelvino Nogueira - nºs: 279. Solicita execução de serviços de roçada na Rua 
Nossa Senhora do Carmo, localizada no Bairro do Carmo. Conforme foto anexa; 280. 
Solicita execução de serviço de roçada na Estrada Municipal do Carmo, conforme foto 
anexa; 281. Solicita remoção de entulho no terreno localizado na Rua Nossa Senhora do 
Carmo, conforme foto anexa; 282. Solicita a desapropriação de terreno localizado na Rua 
Anselmo Martinez, para implantação de salas para atender o período integral da EMEF 
Rabindranath Tagore dos Santos Pires, localizada no Bairro do Carmo. Conforme foto 
anexa; 283. Solicita execução de serviços da operação tapa buraco na Rua 07 de 
Setembro. Conforme foto anexa; 284. Solicita execução de serviços de motonivelamento e 
cascalhamento nas seguintes Ruas: João Pessoa, Piaie, das Primaveras, dos Girassóis e das 
Margaridas, localizadas no Bairro Mombaça I e II; 290. REITERA INDICAÇÃO Nº 206/2015. 
Solicita implantação de lombada na Estrada Municipal do Carmo, próxima ao Mercado Portal 
e ao Laboratório Tecam, no Bairro do Carmo; 293. REITERA INDICAÇÃO Nº 156/2015. 



 
Ata da 6ª Sessão Ordinária de 09 de Março de 2015. 
3º Período Legislativo Ordinário - 16ª Legislatura. 

 

 

4 

Solicita execução de serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada Serrinha do 
Carmo, Travessa Ernesto Firmino de Moraes e Travessa Rosária Firmino de Moraes; 294. 
Solicita serviços de motonivelamento e cascalhamento, na Estrada Municipal do Caeté; e 
296/2015. REITERA A INDICAÇÃO Nº 205/2015. Solicita serviço de motonivelamento, 
cascalhamento e limpeza na tubulação de águas pluviais nas Ruas Michel Kalinin e Ten. 
Moacyr Simões, loteamento Clube dos Oficiais, Bairro do Carmo;  

8. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo - nºs: 285. Solicita construção 
de quadra de vôlei de areia no Jardim Suíça Paulista; 286. Solicita realização de 
recapeamento asfáltico na Avenida dos Palmeiras, Jardim Suíça Paulista; 287. Solicita 
iluminação da Rua Eduardo Vieira, Jardim Suiça Paulista; 288. Solicita a realização de 
estudos visando à implantação de creche no Jardim Suiça Paulista; 289. Solicita roçada, 
capinação e limpeza e iluminação no cruzamento da linha de trem na entrada do Jardim 
Suiça Paulista (no início da Avenida Palmeiras); 291. Solicita a construção de área de lazer 
no Bosque da Vila Aguiar; e 292/2015. Solicita realização de operação “tapa-buraco” nas 
vias públicas da Vila Santo Antonio;  

9. Vereador Rafael Marreiro de Godoy nºs 296. Solicita realização de motonivelamento 
no campinho localizado no Bairro Santa Terezinha, Distrito de São João Novo; 297. Solicita 
implantação de lombada na Rua José Benedito Rodrigues, entre os nºs 127 e 207,  
localizado no Distrito de São João Novo; 298. Solicita reforma do Estádio Distrital Antonio 
Sanches Dias, localizado no Distrito de São João Novo; 299. Solicita a colocação de abrigo 
de ônibus na Rodovia Eng. Renê Benedito Silva, esquina com a Rua Antonio de Oliveira 
Pinto, próximo ao Bairro São João Velho, Distrito de São João Novo; 300. Solicita a 
construção de 02 (dois) banheiros públoco na Praça Takeshi Shimaru, Distrito de São João 
Novo; 301. Solicita instalação de câmeras de segurança na área central do Distrito de São 
João Novo; 302. Solicita colocação de 02 (duas) coberturas nas paradas de vans escolares 
localizadas na Estrada do Paiol, Fazenda Roma, Distrito de São João Novo; 303. Solicita a 
colocação de uma lombada na Rua João Franco do Amaral, esquina com a Praça Takeshi 
Shimaru, Distrito de São João Novo; 304. Solicita reforma do playground instalado na 
Cancha de Bocha, Distrito de São João Novo; e 305/2015. Solicita limpeza em córrego 
localizado em São João Velho, Distrito de São João Novo. 

Moções: 
1. Vereador Etelvino Nogueira nºs: 038. De Congratulações à Ten. Cel. PM Geórgia Abílio 

Públio Mendes; 042. De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Lauro Durães; 045. 
De Pesar pelo falecimento do cantor José Rico (José Alves dos Santos); e 046/2015. De 
pesar pelo falecimento da cantora Inezita Barroso (Ignez Madalena Aranha de Lima); 

2. Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga) – nºs: 039.  De congratulações à 
equipe da Rondas Ostensivas da Guarda Municipal de São Roque – ROMU, bem como a 
guarnição de apoio da Infantaria, pelos trabalhos prestados no combate ao tráfico de 
drogas no Município; e 041/2015. De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Lauro 
Garcia Reis; e 

3. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes nºs: 043. De Pesar pelo falecimento do 
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estimado Senhor Daniel Tadeu Gazella Vieira; e 044/2015. De Pesar pelo falecimento do 
estimado Senhor Manoel Souza Silva. 

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

1. Moções de Congratulações nºs: 038 e 039/2015 – Foram aprovadas por 
unanimidade, em única discussão e votação simbólica; 

2. Moção de Pesar – nºs: 042 a 046/2015 - a Mesa Diretora as encaminhará.  
3. Indicações – nºs 241 a 305/2015 – a Mesa Diretora as encaminhará. 

Tribuna: 
1. Vereador José Carlos de Camargo: Fala sobre a homenagem que esta Casa de Leis 

fará ao dia das mulheres, em que homenageará três mulheres, Senhora Clarice de Arruda 
Soares, Senhora Maria Aparecida de Araújo e a Senhora Neusa Barros Godinho de Camar-
go. Diz sobre a limpeza do Bairro do Junqueira, Paisagem Colonial, Vila Amaral e Vila Con-
ceição, que encontram-se em estado lastimável, e gostaria que o Prefeito atende-se aos 
pedidos dos Vereadores, pois estes não têm autoridade para mandar que algum serviço 
seja realizado. Agradece a Indicação do Vereador Luiz Gonzaga de Jesus, por pedir limpe-
za e melhorias para o Bairro do Junqueira. Comenta sobre a empresa Vivo que fez uma 
publicação no Jornal de Araçariguama, pedindo desculpas pelos problemas causados à 
população, por falta de sinal, e gostaria que a empresa trouxesse melhorias para a telefo-
nia da Cidade de São Roque.  
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Comenta que a questão da falta de sinal é lamen-
tável, que a população não consegue fazer uso do celular. 
Vereador José Carlos de Camargo: Diz que tem que ser feito uma moção de repúdio 
em que todos os Vereadores assinassem, para mandar ao Diretor da empresa Vivo, para 
que este tome alguma providência.  
Aparte Vereador Adenilson Correia: Agradece ao seu assessor Senhor Lineu, e ao Ve-
reador José Carlos de Camargo presentes na solenidade da entrega das medalhas Maria 
Quitéria, na inauguração do qüinquagésimo Batalhão da Polícia Militar, da Cidade de Itu. 

2. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Fala sobre a Dengue em São Roque, e que já houve 
casos confirmados no Bairro Junqueira e Vila Nova. Diz que a Cidade de São Roque não 
pode entrar em uma epidemia, pois não terá estruturas para atender a toda população.  
Aparte Vereador Donizete Plínio de Morais: Comenta que a Dengue é um assunto 
muito sério, e que tem ser feita uma limpeza geral na Cidade. Explica que a Santa Casa 
tem uma política de não dar atestado médico, o que pode agravar a situação, pois as pes-
soas que forem infectadas pelo mosquito, têm que permanecerem em repouso.   
Aparte Vereador Flávio Andrade de Brito: Diz que realmente a questão da Dengue 
está causando medo à toda população, e a Prefeitura, junto ao setor competente, precisa 
tomar cabíveis providências.  
Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Comenta sobre a Rua Cristóvão Martinês  Arca no 
Bairro Marmeleiro, em que o Prefeito prometeu fazer saneamento básico, mas, infelizmen-
te não foi cumprido, causando transtornos aos moradores, pois acaba entrando água em 
suas residências.  
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3. Vereador Marcos Augusto Issa Henrique de Araújo: Comenta, com profundo pesar, 
sobre os recentes escândalos de corrupção envolvendo dezenas de parlamentares com a 
Petrobrás, situação que envergonha todo o povo brasileiro. Diz que, em pesquisa informal 
realizada pelo próprio Vereador, constatou que, nos últimos anos, oitenta e sete empreen-
dimentos que pretendiam instalar-se em São Roque, não o fizeram por entraves burocráti-
cos, que não permitiram o licenciamento pela CETESB e, por conseqüência, migraram para 
outros municípios. Enfatiza que o licenciamento ambiental será uma das principais pautas 
de seu mandato parlamentar, visando o crescimento econômico sustentável de nosso Mu-
nicípio. Lamenta que a Sabesp não tenha cumprido com as obrigações firmadas em con-
trato de concessão com a cidade que, até a presente data, não conta com um único metro 
cúbico de esgoto tratado. Fala sobre o projeto “Cientista do Futuro”, da Universidade Fe-
deral de São Carlos, e que será implantado em São Roque. Cumprimenta a Diretora de 
Educação, Professora Márcia Nunes, pela iniciativa. 

4. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Fala sobre a roçada que os Vereadores 
vêm cobrando, e parece que alguma coisa começou a ser feita, mas ressalta sobre o valor 
que é pago para a empresa da limpeza, roçada e capinagem. Diz sobre a Lei que foi vota-
da e aprovada, do Vereador Marcos Augusto Issa Henrique de Araújo, em que permite que 
os agentes da dengue entrem em imóveis fechados ou abandonados, mas falta o Executi-
vo começar a atuar.  
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Fala que o projeto de Lei do Vereador Marcos 
Augusto Issa Henrique de Araújo, é muito importante, já que São Roque tem muitas chá-
caras de veraneio, e lamentavelmente, muitas destas, têm piscinas e estão abandonadas 
sem os devidos cuidados. Fala sobre a informação que teve de um morador, sobre uma 
piscina em uma chácara que parece que tem focos da dengue. Diz que a Cidade de São 
Roque, não tem estruturas se caso chegar em uma epidemia como a Cidade de Sorocaba. 
Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Fala que a colaboração para evitar uma 
epidemia, tem que partir de todos da Cidade. Comenta sobre a reunião CEI, que foi reali-
zada para discutirem assuntos da Santa Casa, em que o Vereador Adenilson Correia (Mes-
tre Kalunga), é o Presidente junto com o Vereador Rodrigo Nunes que é o autor do pedido 
de formação da comissão e o Vereador Mauro Sgueglia Salvador de Góis que é membro 
dessa comissão. Diz que quer contar com os quinze Vereadores, para que a Cidade saia 
dessa estagnação que se encontra.  

Ordem do Dia: 
1. Projeto de Lei nº 004-L, de 20/01/2015, de autoria do Vereador José Carlos de Camar-

go, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de provadores de roupas acessíveis 
para cadeirantes no âmbito da Estância Turística de São Roque”. Foi aprovado por unani-
midade, em única discussão, votação nominal e maioria simples; 

2. Projeto de Lei nº 005-L, de 20/01/2015, de autoria do Vereador Adenilson Correia, que 
“Determina a afixação de placa de advertência sobre exploração sexual de crianças e ado-
lescentes, e dá outras providências”. Foi aprovado por unanimidade, em única discussão, 
votação nominal e maioria simples; e 

3. 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 especi-
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fico para pessoas com diabetes, intolerância à lactose e doença celíaca”. Foi aprovado por 
unanimidade, em única discussão, votação nominal e maioria simples.  

Explicação Pessoal:  
1- Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que a administração está tendo muitas 

falhas no Departamento de Obras, e que os profissionais desta área fazem o que pode, 
mas que as Estradas estão lamentáveis. Fala que não concorda com a fala do Vereador 
Rafael Marreiro de Godoy, pois tem que cobrar sim melhorias do Executivo, tem que ser 
feito críticas construtivas. Comenta que a administração desde o começo não tem feito a 
limpeza da Cidade, muita sujeira, lixo, entulho, e que temos que dar atenção a Dengue, 
pois já temos vários casos confirmados, mas que não vê nenhuma ação da Prefeitura para 
combater a doença no Município. Diz que a Santa Casa não terá estruturas para suportar a 
epidemia. 

2- Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Fala que em relação a Dengue existem 
vários problemas, e que a Cidade de São Roque deveria estar inscrita no Programa da TV 
Tem, Cidade Limpa. Diz que na parte da limpeza, a Prefeitura não faz sua parte, e não 
tem cuidado de seus terrenos que estão sujos, podendo proliferar o mosquito da Dengue. 
Comenta que a Santa Casa, e os profissionais, têm que dar atestado médico para os paci-
entes que forem infectados, pois estes têm que ficar em repouso. Explica sobre uma pes-
soa que se suicidou e a Santa Casa ao invés de mandar o corpo para o IML, deixou o cor-
po por um dia, aumentando o sofrimento dos familiares, e vê isso como uma falha da San-
ta Casa. Agradece a ViaOeste, por fazer limpeza próximo a Avenida São Manoel, já que a 
Prefeitura não tomava nenhuma providência. Diz que na Avenida Santa Rita, próximo a 
Igreja Santa Rita, tiraram umas plantas que estavam acumulando água, mas que não to-
maram nenhuma providencia em relação a um piscinão que tem no local. Fala das Estra-
das do Sorocamirim, na Região Jardim das Flores no Distrito de Maylasky, em CANGUERA, 
Região da Capela do Cepo, na Região do Mirim, em que a Prefeitura jogou terra e os mo-
radores não conseguem acessar suas casas. Explica que as representações onde duas são 
do Playground, que estão na segunda instância e espera por novidades. Fala sobre a CEI, 
em que a Promotora solicitou a conclusão dos pareceres, foi mandado dois, e uma delas é 
o Vereador Etelvino Nogueira que mandou, dizendo ser contra.   

3-  Vereador Etelvino Nogueira: Comenta sobre a Saúde, e que todos os Vereadores têm 
que fazer uma força tarefa sobre essa questão, pois quando foi criado o SUS, em 1990, 
era uma maravilha, pois não se tinha muitas obrigações, e havia muitos recursos mas que 
hoje a situação está pior. Fala que a questão da Educação está indo para o mesmo cami-
nho, já que os recursos estão diminuindo. Diz que no dia da prestação de contas do último 
quadrimestre de 2014, o nosso Município chegou com pouco mais de 26% na questão in-
vestimento da saúde, e no qüinquagésimo nono congresso do Município deste ano de 
2015, o principal assunto abordado será o da Saúde. Explica que em relação a Dengue, a 
Santa Casa terá dificuldades, e tem que ser cobradas melhorias, pois está situação preo-
cupa a todos. Comenta sobre a implantação de uma UTI, na Santa Casa, que aumentará 
as despesas, mas vê que esse projeto é essencial para o Município de São Roque.  

4- Vereador Israel Francisco (Toco): Fala sobre a Dengue, que o Município não está 
tomando as devidas precauções, e o Executivo não tem feito nenhuma campanha. Diz que 
estamos nessa situação da proliferação da Dengue, pois não foi tomada nenhuma atitude 
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em relação ao mato alto que cobre toda a Cidade. Comenta que os Vereadores cobram do 
Executivo, e não tem mais nada que possam fazer, já que somente o Prefeito que pode 
mandar que seja feito algo. Fala que votou a favor da UBS, mas pede para o Prefeito reve-
ja o projeto, para que seja aberto a rampa de acesso de quem utiliza o SESI.   

 
Encerram-se os trabalhos às 20h49min. 
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