Ata da 19ª Sessão Ordinária de 07 de Junho 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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1.
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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 18h19min.
Expediente:
Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos Direitos
Humanos pelo Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo.
A Ata da 18ª Sessão Ordinária, realizada em 30 de Maio de 2016, foi lida e aprovada por
unanimidade;
O Presidente coloca em votação o Requerimento nº 180/2015, de autoria do
Vereador Etelvino Nogueira, que “Solicita a inclusão da Moção nº 095/2016, em regime
de tramitação de Urgência Especial, na pauta da 19ª Sessão Ordinária”. O Requerimento
foi aprovado por unanimidade em única discussão e votação simbólica; e
O Presidente coloca em votação o Requerimento nº 185/2015, de autoria do Vereador
Israel Francisco de Oliveira, que “Solicita a inclusão do Requerimento nº 184/2016, em
regime de tramitação de Urgência Especial, na pauta da 19ª Sessão Ordinária”. O Requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão e votação simbólica;
O Primeiro Secretário faz a leitura da Justificativa de Ausência do Vereador Donizete Plínio
Antonio de Moraes na 16ª Sessão Ordinária e na 13ª Sessão Extraordinária, realizadas em
16/05/2016, por razões de ser o mesmo o acompanhante se sua cônjuge. O Requerimento
foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria simples.
Projetos do Executivo:
Veto n° 008-E, de 02/06/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Veta integralmente o
autógrafo nº4529/2016, (Projeto de Lei n°026-L, de 13 de Abril de 2016, de autoria do
Vereador José Carlos de Camargo), que “Dispõe sobre a concessão de auxílio moradia emergencial para desabrigados através de benefícios eventual e dá outras providências””.
Projetos do Legislativo:
Projeto de Lei n° 032-L, de 30/05/2016, de autoria do Vereador Marcos Augusto Issa
Henriques de Araújo, que “Institui transição democrática de governo na Estância Turística
de São Roque, dispõe sobre a formação de equipes de transição, define seu funcionamento
e dá outras providências”.
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Requerimentos:
Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nºs: 174. Solicita informações sobre o Projeto da Reforma do Centro Cultural Brasital; 175/2016. Solicita informações relativas ao funcionamento do Conselho Municipal de Esportes e Lazer.
Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes – n°s: 176/2016. Solicita informações
sobre a possibilidade de roçada, limpeza e desassoreamento do Rio que corta o Distrito de
Canguera.
Vereador Luiz Gonzaga de Jesus – nºs: 177/2016. Solicita informações sobre a
possibilidade da realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada
Barnabé José dos Santos, no Bairro do Saboó.
Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA) – nºs: 178/2016. Solicita informações sobre a possibilidade de colocação de braços de iluminação pública nos postes localizados em toda a extensão da Estrada Dois Córregos com a Estrada do Godinho, Distrito de
Canguera.
Vereador Israel Francisco de Oliveira – nºs: 184/2016. Solicita informações a
respeito de melhorias necessárias junto à Creche do Goianã.
Indicações:
Vereador Flávio Andrade de Brito – nºs: 658. Solicita construção de Creche no Bairro
São Julião, Distrito de São João Novo; 659. Solicita construção de Creche, mais salas de
aula, no Distrito de São João Novo; 660. Solicita executar serviços de reformas no Parquinho, localizado no Campo de Bocha, da Rua Giuseppe Grasela, no Distrito de São João Novo; 661. Solicita a construção de um Velório, no Distrito de São João Novo; 662. Reitera a
Indicação nº 73/2016. Solicita executar pavimentação asfáltica nas rua da Vila Vinhas, no
Distrito de São João Novo; 663. Solicita executar serviços de construção de guias e canaletas na Rua Eduardo e Josefina, na Vila Vinhas, Distrito de São João Novo; 664. Solicita
executar abrigo com cobertura, no Ponto de parada de Van Escolar, no Distrito de São João
Novo; 665. Solicita a implantação de ponto de ônibus com cobertura na Rodovia Engenheiro Renê Benedito Silva, no Km. 50, sentido destino Centro São Roque e sentido Itapevi;
666. Solicita implanação de Ponto de Ônibus com cobertura, na Rodovia Engenheiro Renê
Benedito Silva, no KM.51, nos dois sentidos da Rodovia, no Distrito de São João Novo;
667/2016. Solicita a construção de academia ao ar livre no Bairro do Cruzeiro, Santa Terezinha.
Vereador Alacir Raysel – nºs: 668. Reitera a Indicação n° 621/2016, 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; 669. Reitera
a Indicação n° 620/2016, solicitando medidas em relação ao buraco na Av. Guilherme de
Almeida, altura do n° 258, Bairro Gabriel Piza; 670. Reitera a Indicação n° 618/2016, solicitando operação tapa-buraco na Estrada do Vinho, principalmente no km 1 e 2; 671. Reitera
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a Indicação nº 622/2016, 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; 672. Solicita operação tapa-buracos nas
vias públicas dos bairros, Jardim Villaça e Jardim Mosteiro, principalmente nas Ruas São
Sebastião, altura do n° 222 e Doutor Durval Villaça; 673. Reitera a Indicação n° 619/2016,
solicitando manutenção e pintura no play ground de madeira do largo do Taboão; 674.
Reitera a Indicação nº 624/2016, solicitando implantação pavimentação asfáltica na Rua
Roque Soares de Camargo, Jardim Santa Maria, Bairro Gabriel Piza; 675. Reitera a Indicação n° 625/2016, 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; 676.
Reitera a Indicação n° 626/2016, solicitando pavimentação, iluminação e paisagismo na
Viela de acesso à Rua Santa Leocádia e Santa Virginia, Jd. Villaça; 677/2016. Reitera a
Indicação n° 587/2016, solicitando roçada, capinação e limpeza nas vias públicas dos Bairros Gabriel Piza e Pq. Primavera.
3. Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA)– nºs: 678. Solicita, com urgência,
motonivelamento e cascalhamento na Travessa Euclides Lúcio, próxima à Madeireira Santa
Filomena, Distrito de Maylasky; 679. Solicita a colocação de braços de iluminação pública
nos postes localizados em toda a extensão da Estrada Dois Córregos com a Estrada do Godinho, Distrito de Canguera; 681. Solicita, com urgência, limpeza de caixa de captação de
águas pluviais na Rua Benedita dos Santos Caparelli, ao lado do imóvel nº 165, Distrito de
Maylasky, bem como a colocação de tampa na mesma; 700. Reitera pedido feito através
da Indicação nº 271/2016, solicitando roçada e capinação na altura do imóvel nº 150 da
Rua Platina, Parque Aliança; 701/2016. 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.
4. Vereador Alfredo Fernandes Estrada – nºs: 680/2016. Solicita a realização dos
serviços de capinação, roçada e limpeza de passeio público ao longo da Rua Loja Maçônica
Labor.
5. Vereador Etelvino Nogueira – nº s: 682. Solicita lombada para Estrada Municipal do
Carmo, próximo ao Km 22, conforme foto anexa; 683. Solicita a colocação de 04 (quatro)
poste com luminárias para um trecho da Estrda Municipal do Carmo e ponte Luiz Gonzaga
da Rocha; 684. Reitera pedido feito através da Indicação n° 641/2016, solicitando operação tapa-buraco em trecho da Estrada Municipal do Carmo (inicializando na cabeceira da
Ponte Luiz Gonzaga) Bairro do Carmo, conforme foto em anexo; 685. Reitera pedido feito
através da Indicação n° 644/2016, solicitando serviços de motonivelamento, cascalhamento
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para Rua Comandante Edgard Pereira Armond, Rua Major Pm Lauro Durães, Lot. Clube dos
Oficiais, Bairro do Carmo; 686. Solicita placa de identificação para as vias localizadas no
Loteamento Horizonte Glebas II, III e IV, conforme decreto municipal n° 2530/1985, que
segue em anexo; 687. Reitera pedido feito através da Indicação n° 639/2016, solicitando
serviços de roçada e remoção dos matos cortados na Estrada Municipal e remoção dos matos cortados na Estrada Municipal do Carmo, Estrada Quilombo do Carmo, Bairro do Carmo.
Segue foto em anexo; 688. Reitera pedido feito através da Indicação n° 576/2016, solicitando a substituição de lixeira por container de lixo na Estrada da Serrinha; 689. Solicita a
limpeza de tubulação de águas pluviais da Estrada Serrinha do Carmo; 690. Reitera pedido
feito através da Indicação n° 610/2016, solicitando manutenção na ponte de madeira para
acesso de pedestre à Vila Lino; 691/2016. Solicita serviços de motonivelamento e cascalhamento para Estrada Municipal do Aguassaí.
Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes - nº s: 692. Solicita a implantação de
uma rotatória na Rua Ângelo Meneguesso, em frente ao "Posto Trilhas"; 693. Reitera pedido feito através da Indicação nº 623/2012, indicando parceria para a construção de uma
rampa de lançamento de Asa Delta, Glayder, no Jardim Suiça Paulista, próxima à Pedreira;
694. Reitera pedido feito através da Indicação nº 348/2009, indicando parceria para a
construção de uma rampa de lançamento de Asa Delta no morro do Saboó; 695. Solicita
limpeza do córrego localizado entre a Rua Amador Marques da Silva e Avenida São Roque;
696. Solicita desassoreamento dos rios que passam pela área central da cidade; 697.
Solicita trocas de 03 (três) postes de madeiras por postes de concreto na Rua Almirante
Tamandaré, entre os imóveis de nºs 63 e 118, Vila São Rafael; 698. Solicita trocas de 03
(três) postes de madeiras por postes de concreto na Rua Bolívia, Vila São Rafael;
699/2016. Solicita trocas de 03 (três) postes de madeiras por postes de concreto na Rua
Bolívia, Vila São Rafael.
Moções:
Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira– nº: 089. De Congratulações aos alunos do 3º
Módulo do Curso Técnico em Eventos da ETEC de São Roque, em face da realização da 1ª
Mostra do Festival “Sabores e Cultura Bandeirantes”; 092/2016. De Congratulações aos
atletas de Kickboxing Walter das Almas e Selma Carvalho de Souza em face da conquista
de vaga para os Jogos Panamericanos a realizar-se no mês de outubro em Cancun, no México.
Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nº: 093/2016. De Pesar pelo
falecimento do estimado Senhor Ruy Vaz; 100. De Pesar pelo falecimento do estimado
Senhor Mario Amato; 101/2016. De Pesar pelo falecimento da estimada Senhora Thoarcias Fonseca Zanotta.
Vereadores Etelvino Nogueira – nº: 095/2016. De Congratulações aos responsáveis
pelo Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência – PROERD, em São Ro-

5

Ata da 19ª Sessão Ordinária de 07 de Junho de 2016.
4º Período Legislativo Ordinário - 16ª Legislatura.

4.

5.

1.
2.
3.

1.

2.

que, em razão da formatura de 450 alunos da rede municipal de ensino no dia 02 de junho
de 2016.
Vereadores José Carlos de Camargo, Israel Francisco de Oliveira, Alacir Raysel e
José Antonio de Barros – nºs: 099/2016. De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Flávio Cesarino Biazzi, carinhosamente conhecido como Nininho Biazzi.
Vereador Alacir Raysel – nºs: 104/2016. De Pesar pelo falecimento de estimado
Senhor José Gaberaba Bonfim.
Matérias analisadas no expediente:
(Com parecer favorável da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação).
Moção de Pesar– n°s 093, 099, 100, 101e 104/2016 – a Mesa Diretora as encaminhará;
Moção de Congratulações – nºs 089, 092 e 095/2016 – a Mesa Diretora as encaminhará.
Indicações – nºs 658 a 701/2016 – a Mesa Diretora as encaminhará.
Tribuna:
Vereador Etelvino Nogueira: Comenta sobre os prejuízos causados pelo vendaval, que assolou o Município de São Roque, no dia 06 de Junho de 2016. Expõe no Telão
do Plenário deste Legislativo, fotos da tragédia ocorrida que atingiu os Bairros Serrinha,
Sun Valley, Vila Lino, Caetê e Região. Informa que o pessoal da CPFL, o pessoal da Prefeitura e da escola, se prontificou a auxiliar os desabrigados. Fala que hoje, esteve junto ao
Vereador Rodrigo, e comentava sobre a revolta da natureza, mesmo em cidades que são
protegidas por morros como e o nosso caso, as Cidade de Campinas e em Jarinu, também
sofreram com esse vendaval, Informa que, em todas as estradas ficou a destruição do
vento que passou em linha reta, destruindo tudo, retirou postes inteiros, algo assustador.
Diz que viu a Comunidade trabalhando junto ao pessoal da CPFL, na manutenção da energia, e auxiliando os desabrigados. Diz que devido ao fato da interdição das estradas
com as árvores caídas, passou pelo Distrito de Canguera, e viu a destruição total, na também na Estrada do Mikami a Pousada Arco Íris, da Dona Olga, o estrago foi imenso. Informa que comentou com o Serginho diretor de planejamento, para que seja constituída
uma força tarefa, para ajudar a população com casas descobertas. Viu também a ação
dos Bombeiros na Região, para retirar os escombros do local. Diz que viu uma Senhora
que morava numa casinha no meio do matagal, teve muita sorte pois, nada aconteceu de
grave com ela. Informa que por sorte até aquele momento não tinha visto vítima fatal, na
região do Carmo e Caetê dessa tragédia. Fala que aguarda que a situação da população,
seja regularizada brevemente.
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Comenta sobre o Tornado ocorrido no dia 06
de Junho, no Município. Fala que hoje é um dia muito triste para a população são Roquense. Informa que passou pelo Distrito de Canguera um tornado, que deixou um rastro
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de destruição. Fala que estava sem nenhum meio de comunicação, e ficou sabendo no dia
seguinte, e se dirigiu para o Distrito de Canguera, onde ficou assustado com a tragédia do
vendaval ocorrido onde uma pessoa perdeu a vida. Fala que conversou com o Vereador
Etelvino, pela manhã, e soube que o Bairro Caeté, também foi atingido. Informa que viu
árvores centenárias Araucárias, arrancadas pela raiz. Diz que foi difícil acreditar que o
Município de São Roque foi assolado por mais uma tragédia, e principalmente a Região
turística, Rota do Vinho, que alavanca o turismo do Município. Agradece a Deus pelo fato
ter ocorrido no Domingo, pois devido ao local ser de permanência de turistas e já estava
com poucos turistas. Fala que foram atingidos os pontos turísticos da família Góes, e havia muitas pessoas na fila de espera para o Restaurante do Maurinho.
Aparte Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Presta sua sólidariedade aos amigos comerciantes de Canguera. Diz que lamenta a passagem do vendaval
pelo Distrito de Canguera, e espera que a população consiga a restabelecer a normalidade. Fala que em sua vida, jamais viu tamanha fatalidade.
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que lá no Restaurante Tia Lina, ficou sabendo que o vendaval, iniciou às 15 horas e 4 minutos, teve a duração de 40 segundos e
tirou a vida de uma pessoa, e as outras terão que reconstruir a vida, porque perderam
tudo. Comenta que há três meses, o Município de São Roque, foi assolado pela tragédia
da enchente, que destruiu parte da Avenida Antonino Dias Bastos (Avenida Marginal), e
vê uma ponte que continua imersa no Rio Carambeí, no Bairro Guaçu, causando prejuízos
à Empresa ACZO NOBEL, antiga Super Tintas, que é geradora de empregos no Município.
Informa que a Prefeitura alega não ter recursos financeiros para reconstrução das áreas
atingidas. Comenta sobre a falta de respeito da Prefeitura, para com a Empresa AKZO
NOBEL (antiga Super Tintas), por não retirar os restos da ponte, que permanece caída
dentro do Rio Aracaí, no Bairro Jardim Guaçu, por ocasião da enchente ocorrida no Município, no mês de março. Cobra do Senhor Prefeito uma assistência, retirada dos escombros da antiga ponte, e a construção de nova ponte, tão necessária, para transportar os
produtos da empresa AKZO NOBEL, e para uso da população que permanece sem meios
de acesso no Bairro Jardim Guaçu. Apela ao Senhor Prefeito, providências junto ao setor
competente para que se retire os restos da ponte, que se encontra dentro do Rio Carambeí, no Bairro Guaçu, e que execute o desassoreamento do Rio Carambeí, e que se reconstrua a nova ponte, naquela localidade.
3. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Comenta sobre o surto de escorpiões que está
ocorrendo na Avenida Antonio Maria Picena, no Bairro Junqueira. Cobra do Senhor Prefeito,
providências junto ao Setor da Zoonoze, para solucionar o problema do surto de escorpiões, enfrentado pelos moradores do Bairro Junqueira. Reforça o comentário do Vereador
Israel, sobre a necessidade de providências da Prefeitura, para a retirada dos restos obsoletos da ponte tombada no Rio Carambeí, no Bairro Jardim Guaçu e reconstrução da mesma.
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Alerta que a Ponte de acesso ao Bairro Vila Nova São Roque, se encontra prestes a tombar
dentro do Rio Carambeí, por falta de manutenção. Informa que o Bairro Vila Nova São Roque, e Região se encontram em estado de abandono pela Prefeitura. Fala que a execução
de serviços de roçada e a realização de uma simples manutenção, são serviços essenciais,
para evitar a queda da ponte de acesso à Vila Nova São Roque, no Rio Carambeí, localizada
na Avenida Prefeito Bernardino de Lucca. Fala que sofre com falta manutenção, o Anfiteatro da Escola do Cambará, que foi interditado, e não se sabe quando será restaurado. Cobra do Senhor Prefeito providências junto ao setor competente, para executar serviços de
manutenção, na ponte de acesso à Vila Nova São Roque, e construção de nova ponte no
Rio Carambeí, no Bairro Jardim Guaçu, que se encontra em situação de emergência, onde
talvez se aproveite a plataforma, feita há alguns anos atrás, pela Empresa AKZO NOBEL.
Cobra do Senhor Prefeito providências, junto ao setor competente, para a rede de esgoto,
da Rua Guararema, altura do nº. 115, que se encontra com a boca de lobo obstruída e sem
tampa. Fala que como Vereador elaborou muitos pedidos ao Poder Executivo, mas até o
momento, não foi atendido pelo Senhor Prefeito, e a resposta é sempre a mesma. Cobra do
Senhor Prefeito, providências junto ao setor competente, para retirada de terra das proximidades da residência nº. 362, que se encontra com necessidade de providências urgentes.
ORDEM DO DIA:
1. Projeto de Resolução n° 010-L, de 19/05/2016, de autoria do Vereador Adenilson
Correia 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 às segundas-feiras, às 14hrs”. E EMENDA 01, de autoria do
Vereador José Carlos de Camargo. A EMENDA n° 01 foi rejeitada por 12 (doze) votos contrário dos Vereadores Alacir Raysel, Alexandre Rodrigo Soares, Donizete Plínio Antonio de
Moraes, Etelvino Nogueira, Flávio Andrade de Brito, Israel Francisco de Oliveira, José Antonio de Barros, Luis Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, Mauro
Salvador Sgueglia de Góes, Rafael Marreiro de Godoy e Rodrigo Nunes de Oliveira e 02
(dois) votos favoráveis dos Vereadores Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA) e José Carlos
de Camargo. O Projeto foi aprovado com 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 06 (seis) votos contrários dos Vereadores Donizete Plínio Antonio
de Moraes, Etelvino Nogueira, Israel Francisco de Oliveira, Luis Gonzaga de Jesus, Marcos
Augusto Issa Henriques de Araújo e Mauro Salvador Sgueglia de Góes, em única discussão,
votação nominal e maioria absoluta.
2. Projeto de Lei nº 036-E, de 02/05/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe
sobre a abertura de crédito especial no valor de R$19.937,56 (dezenove mil novecentos,
novecentos e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos). O Projeto foi aprovado por -
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Raysel, Alexandre Rodrigo Soares, Etelvino Nogueira, Israel Francisco de Oliveira, Flávio
Andrade de Brito, José Antonio de Barros, José Carlos de Camargo, Luis Gonzaga de Jesus
e Rodrigo Nunes de Oliveira, e 04 (quatro) votos contrário dos Vereadores Donizete Plínio
Antonio de Moraes, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo e Mauro Salvador Sgueglia
de Góes e Rafael Marreiro de Godoy em segunda discussão, votação nominal e maioria
absoluta.
Projeto de Lei nº 035-E, de 04/05/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe
sobre abertura de crédito especial no valor de R$418.000,00 (quatrocentos e dezoito mil
reais)”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em primeira discussão, votação nominal e
maioria absoluta.
Requerimentos – nºs 174 a 178 e 184/2016. Foram aprovados por unanimidade em
única discussão, votação simbólica e maioria simples.
Explicação Pessoal:
Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA): Informa que hoje, é dia 07 de
Junho, e se comemora o “Dia da Liberdade de Imprensa”. Cumprimenta os Profissionais da
Imprensa, e os Jornalistas, pela comemoração deste dia importante para as pessoas manifestarem suas reivindicações e direitos. Solidariza-se com a população do Distrito de Canguera, que sofreu com a destruição do vendaval, que passou pela Vila Lino, Bairro do Caeté, onde diversos moradores foram afetados com a perda de suas casas. Agradece aos
Funcionários da Prefeitura, inclusive à Senhora Mara e à 1ª Dama, pelo apoio oferecido aos
atingidos pela tragédia do vendaval. Esclarece que está realizando o seu papel de Vereador
e respeita todos os Vereadores desta Casa de Leis. Diz que existem pessoas que não tem
sentimentos e nem postura. Cobra das pessoas e dos Vereadores, respeito para com os
Vereadores desta Casa de Leis. Informa que esta Câmara Municipal, conta com Presidente,
uma Mesa Diretora, e Diretorias para cuidar da organização dos trabalhos Legislativos. Fala
que o Vereador Alfredo Fernandes Estrada é um Legislador digno, que vem legislando há
muito neste Legislativo, e que vem sendo alvo de comentários maldosos das redes sociais,
querendo denegrir o seu bom nome. Informa que recebeu algumas zombarias nas redes
sociais, de pessoas mal intencionadas. Comenta que o Presidente Vereador Alfredo Fernandes Estrada, e Mesa Diretora, da qual ele faz parte, realizarão concurso público para melhor
estruturar este Legislativo.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que são verídicas as palavras do Vereador
Kalunga, a respeito dos comentários das pessoas maldosas nas redes sociais. Comenta que
vem sofrendo com esses comentários maldosos nas redes sociais, de pessoas que pretendem desestruturar sua família. Diz que os Vereadores são pessoas do bem, que procuram
fazer o bem para a população. Parabeniza o Vereador Kalunga, pelo seu discurso sobre os
maldosos das redes sociais. Solidariza-se com as pessoas que sofreram com as tempesta-
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des e com o vendaval que assolou o Distrito de Canguera, Vila Lino e Região. Diz que como
Vereador viu muitas Administrações passarem por ele, e não viu progressos na Cidade. Diz
que os Prefeitos se elegem e não aceitam a entrada de industrias na Cidade, por ser Estância Turística. Diz que não concorda com a política dos antigos Governantes deste Município,
que pregavam “que Cidade Turística não pode ter indústrias”. Afirma que a Cidade de São
Roque, pode conviver com a indústria, a exemplo da Cidade de Itu, onde convivem as empresas e o turismo. A população precisa se conscientizar que as indústrias são necessárias
para o progresso do Município. Diz que nas Administrações passadas, os Prefeitos não recebiam em seus Gabinetes os empresários que queriam instalar suas indústrias no Município. Lembra que muitas vezes foi procurado por empresários para trazer indústrias para o
Município, mas o então Prefeito da época, não os recebeu para conversar, e que isso é falta
de respeito para com a população que o elegeu. Fala que os Vereadores precisam lutar
para vir empresas para a Cidade de São Roque, e também loteamento popular, e as muitas
pessoas precisam ter suas casas, para sair do aluguel, mas não conseguem. Afirma que a
Cidade precisa ter a construção de moradia popular.
3. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Diz que, aproveitando o gancho do
Vereador Alfredo, sobre a construção de moradias popular, concorda plenamente com o
discurso proferido pelo Vereador que antecedeu. Lembra que no passado foi feito um estudo detalhado do PLIS, para construção de moradias populares no Município, através do
Programa do Governo Estadual, Minha Casa Paulista, onde esclarecia as carências e as necessidades de cada bairro da Cidade de São Roque, que não exigia a construção de grandes quantidades de casa num determinado local, visava a construção de casas, para ajudar
as pessoas de baixa renda. Comenta que o atual Prefeito Municipal, resolveu por um fim no
programa e fez o populismo, “minha casa, minha vida”. Diz que embora tenha recebido a
culpa, por não ter sido liberada a construção das casas populares no Jardim Santa Vitória,
mas não é contra a construção, e sim é a favor que seja feito dentro da legalidade. Comenta que em seguida vieram denúncias dos playgrounds, lousas igitais e outras elaboradas
por ele. Lembra que o mandato passado deixou cerca de nove milhões e seiscentos mil
reais, para construções e que dentre elas existia verba para o asfaltamento do Jardim Santa
Vitória, Santo Antonio e Vila Moraes. Comenta que no final do ano de 2013, o Senhor Prefeito fez o remanejamento do recurso para pagar apadrinhados políticos, cuja culpa é do
Senhor Prefeito que desviou a verba das construções. Diz que O PSDB melhorou a renda
per capta do Município. Informa que vem sofrendo ameaças de algumas pessoas, que vem
tentando denegrir o seu bom nome e a sua imagem perante a população. Diz que é funcionário Federal, e alguns desses crimes cometidos contra ele, serão direcionados para a área
Federal. Agradece ao Plenário pela aprovação do pedido de comprovante da Zona Azul, que
é uma necessidade e trará muitos benefícios para a Cidade. Sugere ao Senhor Prefeito, o
aproveitamento de postes de madeira que estão em bom estado, para beneficiar a execu-
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ção de pontes em alguns lugares, que têm urgência de passagem. Diz que a elaboração do
Projeto de mudança de horário das Sessões Legislativas foi pura politicagem e perseguição
a sua pessoa, para prejudicá-lo, e esclarece que estará presentes à todas as Sessões, em
qualquer horário que se estabeleça.
Encerram-se os trabalhos às 20h30min.
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