Ata da 16ª Sessão Ordinária de 16 de Maio de 2016.
4º Período Legislativo Ordinário - 16ª Legislatura.
Presidência: Alfredo Fernandes Estrada, Adenilson Correia e
Luiz Gonzaga de Jesus
Secretaria: Mauro S. Salvador de Góes e Israel Francisco de Oliveira
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Vereadores presentes: Adenilson Correia (Mestre Kalunga), Alacir Raysel, Alexandre
Rodrigo Soares, Alfredo Fernandes Estrada, 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: Donizete Plínio Antonio de Moraes.
Início dos trabalhos às 18h11min.
Expediente:
Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos Direitos
Humanos pelo Vereador Israel Francisco de Oliveira.
A Ata da 15ª Sessão Ordinária, realizada em 09 de Maio de 2016, foi lida e aprovada por
unanimidade;
O 1º Secretário faz a leitura do relatório mensal de atividades da Coordenadoria Municipal
da defesa Civil da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, referente ao mês de abril
de 2016 e informa que o mesmo encontra-se à disposição para consulta na Diretoria
Técnica Legislativa;
O 1º Secretário faz a leitura do Balancete da Despesa e Receitas da Câmara Municipal de
São Roque, referente ao mês de abril de 2016 e informa que o mesmo encontra-se à
disposição para consulta na Assessoria Técnica Legislativa;
Projetos do Executivo:
Projeto de Lei n° 035-E, de 04/05/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe
sobre a abertura no valor de R$418.000,00 (quatrocentos e dezoito mil reais)”.
Projeto de Lei n° 036-E, de 04/05/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe
sobre a abertura de crédito especial no valor de R$19.937,56 (dezenove mil, novecentos e
trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos)”.
Projeto de Lei n° 037-E, de 10/05/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o
Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$251.800,00 (duzentos
e cinquenta e um mil, oitocentos reais) no orçamento vigente”.
Projeto de Lei n° 038-E, de 12/05/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe
sobre a qualificação de entidades sem fins lucrativos como “organizações social” e dá
outras providências”.
Projetos do Legislativo:
Projeto de Lei n° 030-L, de 12/05/2016, de autoria do Vereador Adenilson Correia
(Mestre Kalunga), que “Institui o “Dia Municipal do técnico e Auxiliar de Enfermagem” no
Calendário Oficial de Eventos da Estância Turística de São Roque”.
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Requerimentos:
1. Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA) – nºs: 157. Solicita informações
sobre a possibilidade de revitalização do Terminal Rodoviário Ayrton Senna incluindo
roçada, capinação e limpeza nos fundo desse local; 158. Solicita informações sobre a
possibilidade de pavimentação asfáltica da “Estrada do Paraíso”, que tem início na “Estrada
dos Venâncios”, seguindo pelo centro do loteamento Chácara Paraíso, passando pela Clínica
Adventista, terminando na “Estrada do Rio Abaixo”, próximo ao Viaduto da antiga FEPASA,
Bairro do Pavão, denominada oficialmente através da Lei Municipal n°2.599/2000; 161.
Solicita informações sobre a possibilidade de motonivelamento, cascalhamento, roçada e
capinação na Rua José Prefeito Sanches Dias, Bairro Jardim Maylasky, com a “Rua do
Cardoso”, em toda extensão; 162. Solicita informações sobre a possibilidade de
recapeamento da Rua Amor Perfeita, Rua Turmalina, bem como das demais vias públicas
do Parque Aliança, Vila Amaral e Jardim Conceição; 163. Solicita informações sobre a
possibilidade de colocação de um marco de parada de ônibus na Rodovia Raposo Tavares,
Km 56 Leste, sentido São Roque-Capital próximo a entrada do Restaurante Stefano e
Vinícola Bella Aurora; 164/2016. Solicita informações sobre a possibilidade de conclusão
de rede de energia elétrica trifásica e colocação de braços com luminárias na Alameda
Sucupira, nº542, Bairo Planalto Verde.
2. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes e Mauro Salvador Sgueglia de Góes
– n°s: 159. Solicita informações sobre o quadro de servidores públicos da Prefeitura da
Estância Turística de São Roque; 160/2016. Solicita informações sobre as condições
atuais da sala de vacinação do Centro de Saúde localizado à Avenida Jonh Kennedy,
esquina com a Rua Alfredo Salvetti.
Indicações:
1. Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA) – nºs: 557. Reitera pedido feito
através da Indicação nº 1546/2014, solicitando a conclusão da pavimentação asfáltica da
Rua Antonio Sartori, no Distrito de Maylasky, via esta que dá acesso ao Sítio das Hortências
e ao Loteamento Jardim do Sol; 582. Solicita, com urgência, motonivelamento, colocação
de raspa de asfalto e melhorias na Rua Augusto dos Santos, Travessa da Estrada dos
Venâncios, e em todas as extensões dessas vias e outras do Bairro Pavão que necessitem
desses benefícios; 583. Reitera pedido feito através da Indicação nº 283/2016, solicitando
a implantação de redes de água e esgoto, guias, sarjetas, tubulações para captação e
escoamento de águas pluviais e, o mais rápido possível, o asfaltamento da Rua Júlio de
Lucca, atrás da Escola Estadual Germano Negrini, e solicita também essas benfeitorias na
Rua dos Hibiscos; 584. Reitera pedido feito através da Indicação nº 411/2016, solicitando
roçada, capinação e limpeza nos fundos do Terminal Rodoviário Ayrton Senna; 585. Solicita
motonivelamento, cascalhamento, roçada e capinação na Rua José Prefeito Sanches Dias,
Bairro Jardim Maylasky, com a "Rua do Cardoso", em toda extensão; 591. Reitera pedido
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feito através da Indicação nº 222/2015, solicitando o recapeamento da Rua Amor Perfeito,
Rua Turmalina, bem como das demais vias públicas do Parque Aliança, Vila Amaral e Jardim
Conceição; 597. Solicita a colocação de um marco de parada de ônibus na Rodovia Raposo
Tavares, km 56 Leste, sentido São Roque-Capital próximo a entrada do Restaurante
Stefano e Vinícola Bella Aurora; 598/2016. Reitera parcialmente pedido feito através do
Ofício Vereador nº 315/2016, solicitando a conclusão de rede de energia elétrica trifásica e
colocação de braços com luminárias na Alameda Sucupira, n°542, Bairro Planalto Verde.
2. Vereador Flávio Andrade de Brito – nºs: 558. Solicita a instalação de 02 (dois)
banheiros públicos na Praça Takeshi Ishimaru, Distrito de São João Novo; 559. Solicita
colocação de 01 (uma) lombada na Rua Benedito Rodrigues, em frente a EMEF Ciclo II,
Distrito de São João Novo; 560. Reitera pedido feito através da Indicação n° 241/2016,
solicitando cobertura para ponto escolar do Bairro São Julião, Distrito de São João Novo;
561. Reitera pedido feito através da Indicação n° 23/2015, solicitando a realização de
serviços de motonivelamento e cascalhamento na Rua Vicente Cano, Bairro São Julião,
Distrito de São João Novo; 562. Solicita manutenção nas lâmpadas da Rua Emílio
Castanho, Rua 1 e em todas as vias do Bairro São Julião, Distrito de São João Novo; 563.
Solicita pavimentação asfáltica na Rua Osvaldo Belo, Distrito de São João Novo; 564.
Solicita construção de um novo Velório Municipal, no Distrito de São João Novo; 565.
Solicita pavimentação asfáltica com guias e caixas de águas pluviais nas Ruas: Josefina e
Eduardo, Vila Vinhas, Distrito de São João Novo; 566. Solicita pavimentação asfáltica com
guias e caixas de águas pluviais na Rua Antônio de Oliveira Pinto, Distrito de São João
Novo; 567/2016. Solicita realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento das
Ruas: Denise, Josefina, Eduardo, Eboli, Renata, Márcia e Rua Joaquim Borges, Vila Vinhas,
Distrito de São João Novo.
3. Vereador Alexandre Rodrigo Soares– nºs: 568. Solicita a realização dos serviços de
motonivelamento, cascalhamento e roçada na Estrada da Lagoa, bairro Marmeleiro; 569.
Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada da
Fonte, Vila Darcy Penteado; 570. Reitera pedido de serviços de motonivelamento e
cascalhamento na Estrada Capela do Cepo; 571/2016. Solicita a realização de operação
"tapa buraco" em toda a extensão do Jardim Maria Trindade, Cambará.
4. Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 572. Reitera pedido feito através da Indicação n°
515/2016, solicitando serviços de motonivelamento, cascalhamento para Rua Comandante
Edgard Pereira Armond, Rua Major PM Lauro Durães, Lot Clube dos Oficiais, Bairro do
Carmo; 573. Reitera pedido feito através da Indicação n° 407/2016, solicitando
cascalhamento para Rua Major Agostinho Soares, no Loteamento Clube dos Oficiais da
Polícia Militar, Bairro do Carmo; 574. Reitera pedido feito através da Indicação n° 66/2016,
solicitando serviços de motonivelamento e cascalhamento nas ruas Corte Real e Annita
Curti, localizadas no Bairro do Carmo; 575. Solicita serviços de motonivelamento e
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cascalhamento para Rua Antônio Fermino de Moraes, Bairro do Carmo; 576. Reitera
pedido feito através da Indicação n° 547/2016, solicitando a substituição de lixeira por
container de lixo, na Estrada da Serrinha; 577. Solicita serviços de roçada e remoção de
matos cortados na Estrada Municipal do Carmo e Estrada Quilombo do Carmo, Bairro do
Carmo; 578. Reitera pedido feito através da Indicação n° 511/2016, solicitando operação
tapa-buraco em trecho da Estrada Municipal do Carmo (inicializando na cabeceira da Ponte
Luiz Gonzaga), Bairro do Carmo; 579. Reitera pedido feito através da Indicação n°
296/2016, solicitando serviços de motonivelamneto, cascalhamento e roçada para Estrada
Municipal da Serra, Rua da Paz, Estrada Sétimo Céu, Rua Recanto Flora e Estrada Kenji
Nishimoto; 580. Solicita serviços de motonivelamento e cascalhamento na Travessa
Sossego e na Travessa das Torres, localizadas no Bairro do Carmo; 581/2016. Solicita
serviços de motonivelamento e cascalhamento nas Ruas Álvaro Fernandes, Estrela Azul e
Estrela Branca, localizadas no Loteamento Sítio Itacolomy, Bairro do Carmo.
5. Vereador Alacir Raysel – nºs: 586. Reitera a Indicação n° 508/2016, solicitando os
serviços de roçada, capinação e limpeza nas margens da Rua Vicenzzo Rampini, Bairro do
Mendes; 587. Reitera a Indicação n° 507/2016, solicitando roçada, capinação e limpeza
nas vias públicas dos Bairros Gabriel Piza e Pq. Primavera; 588. Reitera a Indicação n°
505/2016, solicitando pavimentação, iluminação e paisagismo na Viela de acesso à Rua
Santa Leocádia e Santa Virginia, Jd. Villaça; 589. Reitera a Indicação n° 504/2016,
solicitando motonivelamento, cascalhamento, implantação de guias e sarjetas, rede
coletora de esgoto, rede de água, pavimentação asfáltica e iluminação pública, na Rua Dom
José Gaspar e Rua Dom Pedro I, Jardim Villaça e Jardim Mosteiro; 590. Reitera a Indicação
nº 503/2016, solicitando implantação pavimentação asfáltica na Rua Roque Soares de
Camargo, Jardim Santa Maria, Bairro Gabriel Piza; 592. Reitera a Indicação n° 201/2016,
solicitando operação tapa-buracos nas vias públicas do Bairro Gabriel Piza e Pq. Primavera,
principalmente na Av. Guilherme de Almeida, Rua Cecília Meireles e Rua Libório Pereira
Leite; 593. Reitera a Indicação nº 499/2016, solicitando manutenção do campo de futebol
socyete e implantação de espaço para lazer com play ground, na área localizada na Avenida
Guilherme de Almeida e Rua Jorge de Lima, Bairro Gabriel Piza; 594. Reitera a Indicação
nº 349/2016: solicitando serviços de Limpeza, construção de pista de caminhada,
playground e colocação de postes com braço de iluminação pública em área localizada no
final de cada Rua do Pq. Primavera (Gabriel Piza); 595. Solicita operação tapa buracos nas
vias públicas dos bairros, Taboão, Jardim Villaça e Jardim Mosteiro, principalmente na Rua
São Sebastião, altura do n° 222; 596/2016. Solicita medidas para contenção da margem e
operação tapa-buracos na Av. São Manoel, altura do n° 679, Jd. Villaça (referência de
defronte a congregação cristã).
Moções:
1. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – nº: 074/2016. De Congratulações ao
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“São Roque Clube DE Malhas do Jardim Carambeí” em face da passagem de seu 8º
aniversário de fundação.
Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo– nº: 080/2016. De
Congratulações à Equipe Feminina “CORINGA FARMAIS EPRISTINTA SÃO ROQUE” por
chegarem à final do campeonato de futebol de salão “Cruzeirão 2016”. O Autor da Moção
apresentou Requerimento verbal, solicitando que a mesma seja adiada para a próxima
Sessão Ordinária. O Requerimento verbal foi aprovado por unanimidade.
Vereadores Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA) – nº: 081/2016. De Pesar pelo
falecimento do estimado Senhor Noel Vieira Pires.
Matérias analisadas no expediente:
(Com parecer favorável da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação).
Moção de Congratulações– n°s 074/2016 – a Mesa Diretora a encaminhará;
Moção de Pesar– n°s 081/2016 – a Mesa Diretora a encaminhará;
Indicações – nºs 557 a 598/2016 – a Mesa Diretora as encaminhará.
Tribuna:
Vereador Adenilson Correia – Mestre Kalunga: Cumprimenta o Excelentíssimo Juiz
de Direito, Dr. Cássio Brizola, presente na Sessão, e comenta que está na pauta da
Ordem do Dia, Projeto de Lei de autoria do Executivo que permite a doação de imóvel
para a Fazenda Pública, com o fim de construção de novo Fórum para a cidade de São
Roque. Fala da satisfação de, na condição de Presidente interino da Câmara, ter colocado
em pauta tal projeto para votação nesta sessão. Fala de sua preocupação com a saúde no
Município, e que, por esse motivo, esteve na última sexta-feira em Cajamar, juntamente
com os Vereadores Etelvino Nogueira, Israel Francisco de Oliveira e Rodrigo Nunes de
Oliveira para conhecer o trabalho de uma O.S. – Organização Social, que faz a
administração do Pronto Atendimento naquela cidade, em parceria com a Santa Casa e
com a Prefeitura. Explica que tramita nesta Câmara um Projeto de Lei, de autoria do
Poder Executivo, que permitirá que parcerias semelhantes possam ocorrer em nosso
Município, e que tem avaliado cuidadosamente tal propositura, pois esta é função do
Parlamentar.
Aparte Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Comenta sobre a visita dos Vereadores
à cidade de Cajamar e que esses puderam constatar a eficiência do serviço prestado por
aquela Organização Social. Diz ansiar que, em breve, nossa Santa Casa possa ter uma
gestão tão eficiente como a da cidade mencionada. Esclarece que, em consulta ao
Tribunal de Contas, lhe foi respondido que esse modelo de gestão é muito recomendado,
por ter amparo legal e pela eficiência do trabalho. Reitera que espera em breve poder
contar com tal serviço em nosso Município.
Vereador Adenilson Correia – Mestre Kalunga: Reforça seu posicionamento
favorável à implantação desse modelo de gestão por Organizações Sociais em nosso
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Município e que a bandeira principal de seu mandato é a saúde pública. Cumprimenta
todos os garis pela passagem do Dia do Gari, e lembra que é o autor da Lei Municipal que
institui esta data no Calendário Oficial de Eventos no Município.
Ordem do Dia:
Projeto de Lei n° 025-L, de 09/03/2016, de autoria do Vereador Rodrigo Nunes de
Oliveira que, “Revoga a Lei Municipal nº4. 122, de 13 de Dezembro de 2013”. O projeto foi
aprovado por 08 (oito) votos favoráveis dos Vereadores Adenilson Correia (Mestre
Kalunga), Alacir Raysel, Alexandre Rodrigo Soares, Flávio Andrade de Brito, José Antonio de
Barros, José Carlos de Camargo, Rafael Marreiro de Godoy e Rodrigo Nunes de Oliveira, e
05 (cinco) votos contrários dos Vereadores Etelvino Nogueira, Israel Francisco de Oliveira,
Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa Henrique de Araújo e Mauro Salvador Sgueglia
de Góes, em única discussão, votação nominal e maioria simples.
Projeto de Lei nº 030-E, de 02/05/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza a
doação de um terreno à Fazenda Pública do Estado de São Paulo, para a instalação do novo
Fórum de São Roque”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão,
votação nominal e maioria absoluta.
Projeto de Lei nº 031-E, de 02/05/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza a
doação de um terreno à Fazenda Pública do Estado de São Paulo”. O Projeto foi aprovado
por unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria absoluta.
Projeto de Lei Complementar nº 001-E, de 12/01/2016, de autoria do Poder Executivo,
que “Concede o efeito repristinatório ao subitem 22, item IV, do Anexo I, da Lei
Complementar n°24, de 23 de dezembro 2003 e dá outras providências”. O Projeto foi
aprovado por 12 (doze) votos favoráveis dos Vereadores Adenilson Correia (Mestre
Kalunga), Alacir Raysel, Alexandre Rodrigo Soares, Etelvino Nogueira, Flávio Andrade de
Brito, José Antonio de Barros, José Carlos de Camargo Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos
Augusto Issa Henrique de Araújo e Rodrigo Nunes de Oliveira, Rafael Marreiro de Godoy e
02 (dois) votos contrários dos Vereadores Israel Francisco de Oliveira e Mauro Salvador
Sgueglia de Góes em segunda discussão, votação nominal e maioria absoluta.
Projeto de Lei nº 024-E, de 07/04/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o
Poder Executivo abrir crédito especial no valor R$1.940.000,00 (um milhão, novecentos e
quarenta mil reais), e dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no valor de
R$8.080.000,00 (oito milhões e oitenta mil reais)”. O Projeto foi aprovado por 09 (nove)
votos favoráveis dos Vereadores Adenilson Correia (Mestre Kalunga), Alacir Raysel,
Alexandre Rodrigo Soares, Etelvino Nogueira, Flávio Andrade de Brito, José Antonio de
Barros, José Carlos de Camargo, Rafael Marreiro de Godoy e Rodrigo Nunes de Oliveira, e
04 (quatro) votos contrários dos Vereadores Israel Francisco de Oliveira, Luiz Gonzaga de
Jesus, Marcos Augusto Issa Henrique de Araújo, Mauro Salvador Sgueglia de Góes em
segunda discussão, votação nominal e maioria absoluta.
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6. Projeto de Lei nº 032-E, de 02/05/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o
Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$535.826,26 (quinhentos e
trinta e cinco mil, oitocentos e vinte e seis reais e vinte e seis centavos) no orçamento
vigente”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em primeira discussão, votação nominal e
maioria absoluta.
7. Requerimentos – nºs 157 a 164/2016. Foram aprovados por unanimidade em única
discussão, votação simbólica e maioria simples.
Explicação Pessoal:
1. Vereador Etelvino Nogueira: Comenta sobre o Projeto de Lei nº 038/2016-E, que
“Dispõe sobre qualificação de entidades sem fins lucrativos como ‘organizações sociais’ e
dá outras providências”, que, se aprovado, permitirá que entidades sejam qualificadas
como O.S. – Organizações Sociais possam fazer a gestão da saúde pública no Município
de São Roque, especialmente, no pronto atendimento e hospital da Irmandade Santa
Casa de Misericórdia, Enfatiza que busca solucionar os problemas da saúde pública no
Município, independentemente de questões políticas, pois o assunto é do maior interesse
da população local. Recorda de experiência semelhante, ocorrida em nosso Município no
ano de 2005, com o BOS – Banco de Olhos de Sorocaba. Diz que está atento para que
erros que ocorreram naquela ocasião, não se repitam. Deste modo, enfatiza que tem
buscado, antes da votação da propositura responder questionamentos referentes à
situação dos funcionários da Santa Casa, quanto ao imóvel da santa casa seja preservado
a entidade, e quanto à dívida da Irmandade, quem vai assumir a prefeitura ou a OS , que
venha vencer o chamamento publico , Afirma que, na companhia dos Vereadores Rodrigo
Nunes, Mestre Kalunga e Toco, conversou com o Presidente da FENAESC, entidade que,
na condição de O.S., faz a gestão da saúde do hospital municipal e pronto atendimento,
no município de Cajamar e que, por um período emergencial, deve prestar o mesmo
serviço em São Roque, contrato pela Intervenção da santa casa, Diz que nessa conversa
já expôs ao Presidente da entidade, suas preocupações com tais assuntos, quais sejam, o
quadro de funcionários da Santa Casa, a utilização do imóvel da Irmandade e a dívida da
Irmandade, que hoje pelo que se sabe gira em torno de 15 milhões e a maior parte
dessas dividas foram contraídas no período da Intervenção. Tece elogios e cumprimentos
ao Dr. Yan Soares de Sampaio Nascimento, jovem e brilhante advogado, que tão bem
representa os interesses do Poder Legislativo e deste Município, especialmente nas
reuniões referentes ao tema. Informa ainda que já esteve em reunião com representantes
da Irmandade Santa Casa de Misericórdia, juntamente com os Vereadores Rodrigo Nunes,
Toco e o0 Vereador Kalunga, além do Dr. Ricardo Perez Santângelo, representante do
Poder Executivo Municipal, para que, da forma mais transparente possível, chegue-se à
melhor deliberação referente à implantação, ou não, da gestão de O.S. para administrar a
santa casa e o pronto atendimento. Reitera que para que um assunto tão importante seja
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resolvido, tem que existir dialogo entre as partes envolvidas, mais quero deixar claro que
não posso me preocupar com a questão política, mas com o bem estar e com a saúde da
população.
2. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que, na última sexta-feira, dia 13 de
Maio, esteve em Cajamar, com os Vereadores Rodrigo Nunes, Etelvino e Mestre Kalunga
para conhecer a empresa que faz a gestão da saúde naquele município, como O.S. –
Organização Social, e que, se aprovado o Projeto de Lei nº 038/2016-L, pode vir a prestar
o mesmo serviço em São Roque. Recorda que a maior parte da dívida da Santa Casa é
decorrente da má gestão da intervenção decretada pelo Poder Executivo, que deixou
ainda pior a qualidade da saúde em nosso município. Recorda que, no último Congresso
Estadual de Municípios, o Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo fez
uma palestra na qual criticou duramente o que chamou de “terceirização da saúde” no
Estado. Confessa estar assustado com essa situação, quando, do dia para a noite, surge
uma solução tão rápida, algo que supostamente resolveria todos os problemas da saúde
“num piscar de olhos”.
Aparte Vereador Adenilson Correia – Mestre Kalunga: Cumprimenta o Vereador
Toco pela sua constante preocupação com a saúde do Município, bem como o Vereador
Etelvino Nogueira, Presidente da Comissão Permanente de Saúde, Educação Cultura,
Lazer e Turismo da Câmara Municipal, parlamentares com os quais reconhece ter
aprendido muito.
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Solicita ao Senhor Prefeito que, com urgência,
determine a remoção da ponte do bairro do Guaçu, em frente à Akzo Nobel, que cedeu
com as enchentes que ocorreram em nosso Município há mais de 60 dias. Fala que tratase de um serviço rápido, que duraria menos de um dia e que, a continuar como está, e
ocorrendo novas chuvas, seguramente haverá enchentes no local, o que deve ser desde
logo evitado.
3. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Externa sua preocupação com o futuro da Santa
Casa de Misericórdia de São Roque e que buscar uma solução para tal assunto é dever de
todos os Vereadores. Diz que recentemente foi roçado um campo de futebol de areia no
bairro do Jardim Marieta, no entanto, o mesmo não possui areia e nem traves nos gols,
de tal sorte que continuam sem atender os jovens da comunidade. Fala que há mais de
um ano tem cobrado manutenção no referido campinho e até agora não foi atendido pelo
Poder Executivo. Explica que por três anos pleiteou, insistentemente, a limpeza e roçada
nos bairros Jardim Marieta, Vila Nova São Roque, São Rafael e Marmeleiro e lamenta que,
nesse último bairro, o serviço lamentavelmente não foi realizado, deixando a população
local muito insatisfeita. Lamenta que os Vereadores tenham que fazer uso da tribuna para
solicitar serviços básicos como limpeza e roçada, por omissão do Poder Executivo.
Comenta que pleiteia, há mais de três anos, por um essencial serviço no bairro do
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Marmeleiro, qual seja a abertura da Rua Ermete Ghissardi, para ligar a Vila Nova São
Roque ao Bairro do Marmeleiro. Explica que enquanto essa via não for aberta, os
moradores do bairro do Marmeleiro, que pretendam vir para o Centro de São Roque,
necessitam ir até Mairinque para fazer o retorno e voltar para São Roque. Esclarece que
vem reiteradamente expondo ao Executivo tal necessidade. Apresenta ainda duas
reivindicações urgentes na Avenida Prefeito Bernardino de Lucca, quais sejam: a
necessidade de roçada no rio da avenida, e a de tapar buraco em frente a uma das
lombadas da avenida. Diz que já apresentou tais pleitos ao Departamento de Obras, mas
ainda não obteve resposta. Enfatiza não ser contra a Administração Municipal, mas a
favor da prestação adequada de serviços à população que representa.
Encerram-se os trabalhos às 20h27min.

