Ata da 17ª Sessão Ordinária de 23 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, 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 18h14min.
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.
A Ata da 16ª Sessão Ordinária, realizada em 16 de Maio de 2016, foi lida e aprovada por
unanimidade;
A Ata da 14ª Sessão Extraordinária, realizada em 18 de Maio de 2016, foi lida e aprovada
por unanimidade;
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 Resolução n° 010-L, de 19/05/2016, de autoria do Vereador Adenilson
Correia (Mestre Kalunga), que “Altera a redação do “caput” do artigo 156 da Resolução
n°13/91 (Regimento Interno da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque),
para que as Sessões Ordinárias sejam realizadas ás segundas-feiras, às 14hrs”.
Requerimentos:
Vereador Alfredo Fernandes Estrada – nºs: 165/2016. Solicita informações sobre a
inclusão da disciplina “música” na grade curricular nas escolas públicas municipais da Estância Turística de São Roque.
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2. Vereador Etelvino Nogueira – n°s: 166/2016. Solicita informações sobre a programação do Departamento de Obras referentes à manutenção das vias do Loteamento Jardim
Camargo e Aguassaí.
Indicações:
1. Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA) – nºs: 599. Solicita melhorias na
área de sáude, a começar pela Santa Casa de Misericórdia de São Roque, com revitalização
e reformas de leitos e do prédio e instalações da instituição, aquisição de arco cirúrgico,
implantação de UTI e compra de equipamentos de Tomografia, Radiologia Digital, Ultrassom Digital, Mamografia e Laboratório; 600. Reitera pedido feito através do Ofício Vereador nº 579/2016, solicitando, com urgência, "operação tapa buraco" na Rua Giuseppe Primiani, em trecho em frente ao imóvel nº 25, "Materiais para Construção Construcampos";
628/2016. Solicita roçada e limpeza no córrego ao lado da Igreja Gideões, que fica à Avenida São Roque, Bairro da Estação, nos fundos da casa nº 157 (casa do senhor Antonio).
2. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nºs: 601. Solicita a criação de
mais horários de ônibus para atender os moradores do Bairro do Pavão; 602. Solicita a
realização da limpeza do córrego localizado na Vila Aguiar; 603. Solicita a implantação de
pavimentação asfáltica em todas as Alamedas dos Vinhedos I, II e III, Canguera; 604.
Solicita o recapeamento asfáltico em todas as Ruas dos Bairros Jardim Conceição, Parque
Aliança e Vila Amaral; 605. Solicita a criação de um cadastro online para vagas nas creches
do nosso Município; 606. Solicita a implantação de rede de água no Bairro Cascavel;
607/2016. Solicita a instalação de uma creche em chácara ou casa alugada no Bairro Jardim Santa Vitória.
3. Vereador Etelvino Nogueira– nºs: 608. Solicita placa indicativa para Estrada Albertino
machado de Moraes, Lei Municipal 4219/2014 em anexo; 609. Reitera pedido feito através
da Indicação n° 578/2016, solicitando operação tapa-buraco em trecho da Estrada Municipal do Carmo (inicializando na cabeceira da Ponte Luiz Gonzaga), Bairro do Carmo; 610.
Reitera pedido feito através da Indicação n° 519/2016, solicitando manutenção na ponde
de madeira para acesso de pedestre à Vila Lino; 611. Reitera pedido feito através da Indicação n° 392/2016, solicitando a realização de limpeza dos bueiros, roçada e capinação nas
Ruas Nossa Senhora do Carmo, José Benedito do Carmo, Aniseta dos Santos, Pedro Marcelino, Anselmo Martinez, Santa Clara, Valentino do Carmo, Cruzeiro, Dom Pierino Crispiático
e Viela Alzira do Carmo, localizadas no Bairro do Carmo; 612. Reitera pedido feito através
da Indicação n° 577/2016, solicitando serviços de roçada e remoção de matos cortados na
Estrada Municipal do Carmo e Estrada Quilombo do Carmo, Bairro do Carmo; 613. Reitera
pedido feito através da Indicação 545/2016, solicitando a implantação de lombadas na Estrada Municipal do Carmo (próximo ao Mercado Portal e ao Laboratório Tecam), localizada
no Bairro do Carmo; 614. Solicita limpeza de boca de lobo na Avenida dos Eucaliptos; 615.
Reitera pedido feito através da Indicação n° 573/2016, solicitando cascalhamento para Rua
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Major Agostinho Soares, no Loteamento Clube dos Oficiais da Polícia Militar, Bairro do Carmo; 616. Solicita serviços de motonivelamento, cascalhamento e roçada para Rua Mogim
Mirim, Mogi Guaçu, Matão, Mairinque, Mariapolis, Manduri, Miracate, Mairiporã, Praça Bauru, Praça Brotas, Praça Barra Bonita, Praça Berigui, Viela Avaré, Viela Angatuba, Viela Atibaia, Viela Apiai, localizadas no Loteamento Jardim Camargo, Bairro do Carmo; 617/2016.
Solicita serviços de motonivelamento, cascalhamento e roçada para Rua Alvaro Augusto
Fernadnes, Rua Girassol, Rua Ipê Branco, Rua Ipê Roxo, Rua Ipê Amarelo, Rua José Fermino de Moraes, Rua Sofia Vieira de Moraes, Travessas da Torre e Sossegado, todas localizadas no Bairro do Carmo.
Vereador Alacir Raysel – nºs: 618. Solicita operação tapa-buraco na Estrada do Vinho,
principalmente no km 1 e 2; 619. Solicita manutenção e pintura no playground de madeira
do largo do Taboão; 620. Solicita medidas em relação ao buraco na Av. Guilherme de Almeida, altura do n° 258, Bairro Gabriel Piza; 621. Reitera a Indicação n° 592/2016, 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;
622. Reitera a Indicação nº 593/2016, 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; 623. Reitera a Indicação n°
595/2016, solicitando operação tapa-buracos nas vias públicas dos bairros, Taboão, Jardim
Villaça e Jardim Mosteiro, principalmente na Rua São Sebastião, altura do n° 222; 624.
Reitera a Indicação nº 590/2016, solicitando implantação pavimentação asfáltica na Rua
Roque Soares de Camargo, Jardim Santa Maria, Bairro Gabriel Piza; 625. Reitera a Indicação n° 589/2016, 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; 626.
Reitera a Indicação n° 588/2016, solicitando pavimentação, iluminação e paisagismo na
Viela de acesso à Rua Santa Leocádia e Santa Virginia, Jd. Villaça; 627/2016. Reitera a
Indicação n° 586/2016, solicitando os serviços de roçada, capinação e limpeza nas margens
da Rua Vicenzzo Rampini, Bairro do Mendes.
Moções:
Vereador José Antonio de Barros – nº: 082/2016. De Congratulações à “Família
Goianã Esporte Clube” pela organização do Festival Solidário Família.
Vereador Rafael Marreiro Godoy– nº: 083/2016. De Pesar pelo falecimento da
estimada Nair Viera de Moraes Carvalho.
Vereadores Alacir Raysel – nº: 084/2016. De Pesar pelo falecimento da estimada
Senhora Gessy Pereira Leitão.
Vereadores Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA) – nº: 085/2016. De Pesar pelo
falecimento da estimada Senhora Ivette Martins Ayres.
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Matérias analisadas no expediente:
(Com parecer favorável da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação).
Moção de Congratulações– n°s 082/2016 – a Mesa Diretora a encaminhará;
Moção de Pesar– n°s 083 a 085/2016 – a Mesa Diretora a encaminhará;
Indicações – nºs 599 a 627/2016 – a Mesa Diretora as encaminhará.
Tribuna:
Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Inicia seu discurso falando sobre a
transferência da sede da Guarda Municipal nesta gestão em duas ocasiões: primeiro da
Estação Ferroviária, para o Velório do Cambará, e depois para o Centro Esportivo da Avenida Bandeirantes. Comenta já haver protocolado um Requerimento ao Poder Executivo
solicitando informações sobre a segurança dos profissionais que ali trabalham já que, no
referido local, existem armas armazenadas. Menciona, a título de exemplo, que os prédios
que abrigam a Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, tem as suas ruas parcialmente fechadas durante o dia, para salvaguardar a segurança dos seus homens, vez que ali estão
também armazenadas armas pesadas. Lembra que o prédio da Avenida Bandeirantes foi
projetado para ser uma lanchonete e não para abrigar armamento pesado. Comenta que
o local é um alvo em 360º (trezentos e sessenta graus), e que algo precisa ser feito para
proteger e salvaguardar a segurança dos membros da corporação. Diz que tem sido questionado por munícipes, que exigem da sua parte uma resposta, às acusações do cidadão
Roque Silva, conhecido como Roque Fan, que o acusou de não pagar impostos ao município desde 2009. Responde que a informação é inverídica pois deve apenas quatro meses
de impostos, o que o fez por motivos pessoais, mas que isso é problema deste Vereador.
Afirma que o cidadão Roque Silva deveria preocupar-se com seus problemas, dentre os
quais o de defender-se, junto ao Ministério Público da acusação de enriquecimento ilícito.
Fala ainda sobre as fortes chuvas que ocorreram há alguns meses e que causou enorme
prejuízo à população e à cidade de São Roque, lamentando que, desde então, muito pouco tem se feito no sentido de evitar futuras tragédias e que tem constantemente alertado
às autoridades competentes sobre esse problema.
Vereador Etelvino Nogueira: Fala sobre o precário estado de conservação das estradas no município, em especial, das da região do Bairro do Carmo. Comenta que, em algumas vias, o acesso é tão ruim que os veículos do transporte escolar não conseguem
acesso, de tal sorte que os alunos precisam deslocar-se por longos trechos para serem
transportados. Alerta que essa situação é agravada nos dias de chuva, pois os estudantes
não tem como trafegar no local, e, portanto não assistem aulas nesses dias. Comenta
sobre as tensas sessões em que foram votados os Projetos de Lei nº 038-E e 039-E que,
respectivamente, “Dispõe sobre a qualificação de entidades sem fins lucrativos como “organizações sociais” e dá outras providências” e “Autoriza a doação de um terreno à Federação Nacional das Entidades Sociais e Comunitárias”. Explica que votou favoravelmente
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ao Projeto de Lei nº 038-E porque esse autorizava o Poder Executivo Municipal a credenciar entidades como Organizações Sociais que, se bem administradas, costumam obter
bons resultados na gestão de saúde em diversos municípios. Expõe que existem boas e
más O.S. mas que defende aquelas que são bem geridas. Quanto ao Projeto de Lei nº
039-E, diz ter votado contrariamente por entender que era preciso dar tempo ao tempo,
investigando melhor o trabalho da Federação Nacional das Entidades Sociais e Comunitárias – Fenaesc. Recorda que a própria intervenção da Santa Casa, independentemente de
aprovação da Câmara Municipal, já contratou emergencialmente a própria Fenaesc para
prestação de serviços na entidade, e que quanto a isso, os Vereadores podem ficar tranqüilos, pois a iniciativa partiu da própria intervenção da Santa Casa. Explica que, independentemente de quem partiu a iniciativa, será sempre favorável ao melhor para o Município, e enfatiza que não se pode misturar as coisas, nem torcer para o “quanto pior, melhor”. Mais uma vez, justificando seu voto contrário ao Projeto de Lei nº 039-E, diz que
esse é um direito que lhe assiste, e que, após os 90 dias da contratação emergencial acredita que, estando tudo em ordem, pudesse ter um outro juízo sobre o assunto. Ainda
sobre o que chamaram de “atropelo” na votação dos projetos, lembra que essa é uma
prática que já aconteceu outras vezes nesta Casa e que, portanto, esforçou-se para contribuir e resolver os problemas levantados. Reitera que está disposto, pelo bem do município, a ajudar com qualquer Prefeito, independentemente das paixões políticas.
3. Vereador Flávio Andrade de Brito: Externa seu contentamento com a implantação da
lombada eletrônica, na Rodovia Engenheiro Renê Benedito Silva, nas proximidades do
bairro Santa Terezinha. Relembra que esta foi uma reivindicação sua ao DER, em atenção
ao pedido dos moradores daquele bairro. Comenta que a implantação da lombada tem
sido bastante elogiada pelos munícipes da região, especialmente por idosos e crianças
que necessitam atravessar a Rodovia diariamente. Lamenta que existam aqueles que estão sempre insatisfeitos e que estão se queixando, alegando que tal lombada eletrônica
seria mais uma fonte arrecadatória de multas. Esclarece que só serão multados aqueles
que excederem à velocidade máxima permitida e que, o principal propósito da lombada
eletrônica é salvaguardar a segurança daqueles que diariamente necessitam atravessar a
Rodovia naquele trecho. Agradece ao Excelentíssimo Senhor Prefeito pela implantação de
iluminação pública na Rua Antonio Franco, no bairro Santa Terezinha, bem como na Rua
1, do bairro São Julião. Diz que praticamente todos os pedidos de iluminação pública que
fez ao Executivo foram atendidos o que tem garantido segurança e tranqüilidade aos munícipes.
4. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Comenta sobre os dois projetos aprovados
nesta Casa na semana passada, quais sejam, os de nº 038-E e 039-E que, respectivamente, Dispõe sobre a qualificação de entidades sem fins lucrativos como “organizações sociais” e dá outras providências” e “Autoriza a doação de um terreno à Federação Nacional
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das Entidades Sociais e Comunitárias”. Diz que sentiu-se pouco à vontade para votar favoravelmente aos projetos já que houve muito pouco tempo para sua apreciação. Fala ter
pleiteado mais tempo para apreciação das proposituras o que lhe foi negado, assim, não
lhe restou outra alternativa se não, votar contrariamente aos mesmos. Comenta, no entanto, que torce para que o resultado dos mesmos seja positivo para a municipalidade.
Enaltece um aspecto que reputa positivo no Projeto nº 039-E, o de que foi usado como
contrapartida um imóvel no distrito industrial de Maylasky, cuja desapropriação se deu na
gestão passada por menos de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e que, neste projeto, foi
avaliado em quase R$ 4 milhões (quatro milhões de reais). Enfatiza que não torce pelo
“quanto pior, melhor”, e diz que se a administração do Prefeito Daniel vai mal, o município vai mal, como tem acontecido atualmente. Cita uma série de exemplos de desperdício
de dinheiro público nos últimos quatro anos como, o pagamento de mais de 780 mil reais
em locação de equipamentos de som, de mais de 2 milhões e 800 mil reais em locação de
veículos, e do pagamento de mais de 1 milhão e trezentos mil reais por mês com a empresa da coleta de lixo, enquanto na gestão passada se pagava 400 mil pelo mesmo serviço. Cumprimenta a empresa Akzo Nobel, que há alguns anos, com recursos próprios,
construiu uma ponte de alvenaria no bairro do Guaçu. Lembra que essa mesma ponte, há
mais de 70 dias, caiu com as fortes chuvas e que, desde então, tem solicitado ao Poder
Executivo que faça a remoção da ponte de dentro do rio para evitar futuras tragédias com
a inundação do mesmo. Reforça que, passado todo esse tempo, soube que a própria empresa Akzo Nobel contratou empresa para remoção da ponte do rio, o que deve ocorrer
na próxima quarta-feira. Lamenta que um serviço relativamente barato tenha que ser
realizado por particulares, já que a Prefeitura não dispunha de recursos financeiros para
tal, já que, notadamente desperdiça dinheiro público. Ainda sobre a Santa Casa, diz que
não se pode esquecer que a dívida, de quase 14 milhões de reais da entidade, foi adquirida em razão da intervenção do Poder Executivo e que, muito provavelmente, quem pagará essa conta é o contribuinte.
5. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Fala do descontentamento da população do bairro
da Estação, especialmente da Rua Primeiro de Maio, em relação à necessidade de roçada
e capinação no local, especialmente na quadra de bocha, que não tem iluminação e o
mato cresce exponencialmente, trazendo riscos a população do bairro. Apresenta no projetor imagens referentes à precária condição das vias nos bairros Vila Amaral e Jardim
Conceição com grande quantidade de buracos tornando inviável, em alguns trechos, o
tráfego de ônibus. Lembra que os munícipes pagam seus impostos regularmente e por
isso merecem uma prestação de serviços do Poder Executivo minimamente dignas. Clama
ao Senhor Prefeito que olhe pela população desses bairros e busque resolver tais problemas. Fala mais uma vez da necessidade de abertura da Rua Ermete Ghissardi, de modo a
ligar os bairros Vila Nova ao Marmeleiro. Explica que, sem tal abertura, e em razão da
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duplicação da Rodovia Raposo Tavares, os moradores do Bairro Marmeleiro, do lado da
igreja, se pretenderem vir para o centro de São Roque necessitarão ir até o município de
Mairinque e depois voltar. Esclarece que trata-se de um pequeno trecho, de apenas 400
metros que, se aberto, resolveria um enorme problema da população dos moradores daqueles bairros.
Ordem do Dia:
Projeto de Lei n° 044-L, de 09/03/2016, de autoria do Vereador Adenilson Correia
(Mestre Kalunga) que, “Institui o “Projeto Escolar no Quartel” para os alunos da Rede Pública Municipal de Educação”. O projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão,
votação nominal e maioria absoluta.
Projeto de Lei nº 033-E, de 02/05/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o
Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$350.000,00 (trezentos e
cinquenta mil reais) no orçamento vigente”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em
primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta.
Projeto de Lei nº 034-E, de 02/05/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o
Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$500.000,00 (quinhentos
mil reais) no orçamento vigente”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta.
Requerimentos – nºs 165 e 166/2016. Foram aprovados por unanimidade em única
discussão, votação simbólica e maioria simples.
Explicação Pessoal:
Vereador Adenilson Correia – Mestre Kalunga: Fala da importância e da responsabilidade do exercício do aprendizado no mandato do Parlamentar. Externa seu descontentamento com o que tem ouvido em relação a discursos irresponsáveis de alguns Vereadores e comenta sobre a necessidade de ser respeitar o trabalho das pessoas, e diz que fica
tanto constrangido com coisas que acontecem nesta Casa de Leis. Comenta que nunca
desrespeitou ninguém e que algumas pessoas desrespeitam seu trabalho, mas lembra que
a mão de Deus pesa e está pesando nesse momento. Cobra providências por parte do
Poder Executivo em relação ao deslizamento de terra na Rua Vicente da Costa, no Distrito
de Maylasky, ocorrido em março deste ano, e fala da necessidade do Departamento de
Obras providenciar a imediata remoção de terra do local, que prejudica também os moradores da Rua Batista Pedroni. Cumprimenta a comunidade da Capela do Sagrado Coração
de Jesus que organizou o desfile dos carros de lenha na data de ontem, evento com a
finalidade de arrecadar fundos para a capela. Solicita providências do Poder Executivo
para a implantação de uma equipe de Administração Distrital em Maylasky, com mão de
obra e equipamentos, tão necessários para a manutenção mínima do Distrito. Solicita
ainda a realização urgente de serviços de motonivelamento e cascalhamento na Rua De-
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legado Orando Fernandes, cujo tráfego de veículos tem sido muito dificultado impedindo
que o transporte escolar busque os alunos daquela rua há mais de duas semanas.
Encerram-se os trabalhos às 20h13min.

ALFREDO FERNANDES ESTRADA
Presidente

ADENILSON CORREIA
(MESTRE KALUNGA)
1º Vice-Presidente

LUIZ GONZAGA DE JESUS
2º Vice-Presidente

MAURO S. SGUEGLIA DE GÓES
(MAURINHO GÓES)
1º Secretário

ISRAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
(TOCO)
2º Secretário

