
 
Ata da 21ª Sessão Ordinária de 20 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 
 

       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, Mau-
ro Salvador Sgueglia de Góes e Rodrigo Nunes de Oliveira. 
Vereador ausente: Rafael Marreiro de Godoy. 

Início dos trabalhos às 14h08min. 
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 20ª Sessão Ordinária, realizada em 13 de Junho de 2016, foi lida e aprovada por 
unanimidade; 

2. O 1º Secretário faz a leitura do relatório mensal sobre a coleta, tratamento e destinação 
final do lixo na Estância Turística de São Roque, referente ao mês de maio de 2016 e in-
forma que o mesmo encontra-se à disposição para consulta na Diretoria Técnica Legislati-
va; 

3. O Primeiro Secretário faz a leitura do Ofício n°003/2016, encaminhando a Ata Extraordiná-
ria da reunião realizada pelo Conselho da Cidade em 02/05/2016, informa que o mesmo 
encontra-se à disposição para consulta na Diretoria Técnica Legislativa.  

4. O Primeiro Secretário faz a leitura do Relatório Final da Comissão de Assuntos Relevantes 
CAR, Instituída pela Resolução n°002-L, de 09/02/2015, com a finalidade de acompanhar a 
Implantação do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV -, no Município de São Roque e 
informa que o mesmo encontra-se à disposição para consulta nos autos do Processo. 

Projetos do Executivo: 
1. Projeto de Lei n° 041-E, de 10/06/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o 

Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$180.000,00 (cento e oitenta mil re-
ais), e dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no valor de R$105.000,00 (cento e 
cinco mil reais), no orçamento vigente”; 

2. Projeto de Lei n°042-E, de 14/06/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o 
Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$189.672,73 (cento e oitenta 
e nove mil, seiscentos e setenta e dois reais e setenta e três centavos); 

3. Projeto de Lei n°043-E, de 15/06/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o 
chefe do Poder Executivo Municipal a proceder à permuta de área d propriedade do Municí-
pio, na forma que especifica”. 

 Projetos do Legislativo: 
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1. Projeto de Lei n° 034-L, de 13/06/2016, de autoria do Vereador Rodrigo Nunes de 
Oliveira, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade das Concessionárias de Pedágio, com praças 
no território da Estância Turística de São Roque, receber, em caráter permanente, as mo-
dalidades de pagamentos com cartões magnéticos, de crédito e débito”; 

2. Projeto de Lei n° 035-L, de 14/06/2016, de autoria do Vereador José Carlos de Camar-
go, que “Institui o Dia Municipal do Jardim Suíça Paulista”; 

3. Projeto de Lei n° 036-L, de 17/06/2016, de autoria do Vereador Adenilson Correia, que 
“Dá denominação de Rua Jurandir Domingues Ramos à via pública localizada no Loteamen-
to Jardim Sol”; 

4. Projeto de Lei n° 037-L, de 17/06/2016, de autoria do Vereador José Carlos de Camar-
go, que “Altera a redação dos artigos 4º e 6º da Lei n°2.599, de 18 de outubro de 2000, 
alterando a denominação da “Estrada Angolana” e “Estrada da Capela” para “Estrada Turís-
tica Angolana” e “Estrada Turística da Capela”. 

Requerimentos: 
1. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus – nºs: 197.  Solicita informações sobre a possibilidade 

de da realização de operação “tapa-buraco” em todas as vias públicas dos Bairros Vila Nova 
São Roque, Jardim Marieta, Quintas dos Teixeiras, São Rafael, Marmeleiro e Jardim Ester; 
198/2016. Solicita informações sobre a possibilidade de manutenção na ponte da Avenida 
Jabuticabal, na Vila Nova São Roque.  

2. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – n°s: 199. Solicita informações sobre a 
possibilidade de limpeza do córrego localizado entre a Avenida São Roque e Rua Marques 
da Silva, bairro da Estação; 200. Solicita informações sobre a possibilidade de realização de 
serviços de roçada, capinação e limpeza na cancha de bocha e malha localizada na Rua 1º 
de Maio, Bairro da Estação; 201/2016. Solicita informações sobre a possibilidade de reali-
zação de serviços de roçada, capinação e limpeza na Rua João Theodoro, localizada entre a 
estação de trem e a EMEI Profª Antonieta de Araújo Cunha Laurenciano. 

3. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nºs: 202. Solicita informações 
sobre as alterações do Plano Diretor em trâmite no Conselho da Cidade - CONCIDADE; 
203/2016. Reitera pedido de informações solicitadas através do Requerimento 
n°144/2016, referentes às obras de reconstrução do trecho da Av. Antonino Dias Bastos 
(marginal) devastados pela chuva do dia 11 de março.    

4. Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 204. Solicita informações relativas à quantidade de 
luminárias danificadas em função do vendaval que causou a destruição da Vila Maciel, Dis-
trito de Maylasky, Bairro da Serrinha, Caetê e Vila Lino; 205. Solicita informações referen-
tes à possibilidade de realização de “operação tapa buraco” na Estrada Municipal do Carmo, 
em especial em trecho próximo ao Município de Vargem Grande Paulista, bem ao longo da 
Estrada até o Distrito de Canguera; 206/2016. Solicita informações referentes aos valores 
destinados ao Município de São Roque para as despesas com merenda escolar (verbas fe-
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derais, estaduais e municipais), bem como relatório sobre consumo mensal de alimentos. 
5. Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA) – nºs: 207. Solicita informações 

sobre a possibilidade do Executivo reiterar, com urgência, tubulação que foi colocada pela 
Prefeitura dentro do terreno do Senhor Abel Martins Rosa, localizado na Estrada do Condor 
nº06, Bairro do Guaçu, próximo ao “Bar do Ratinho”; 208/2016. Solicita informações so-
bre a possibilidade de roçada e limpeza no córrego ao lado da Igreja Gideões, localizada na 
Avenida São Roque, Bairro da Estação, nos fundos da casa n°157 (casa do Sr. Antonio). 

Indicações: 
1. Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 726. Solicita tubulação de águas pluviais para Rua 

Marino Palmero Russo, Loteamento Clube dos Oficiais; 751. Reitera a Indicação nº 
721/2016, Solicitando serviços de roçada e remoção de mato cortado na Estrada Municipal 
do Carmo e Estrada Quilombo do Carmo, Bairro do Carmo; 752. Reitera Indicação 
715/2016, solicitando limpeza na tubulação de águas fluviais de um trecho da Estrada da 
Serrinha do Carmo; 753. Solicita substituição da lixeira que foi levada pelo vendaval na 
Estada Serrinha do Carmo; 754. Reitera Indicação nº 685/2016, solicitando serviços de 
motonivelamento e cascalhamento para a Rua Comanandante Edgard Pereira Armond e 
Rua Major PM Lauro Durães, no Loteamento Clube dos Oficiais, Bairro do Carmo; 755. Rei-
tera Indicação nº 199/2016, solicitando serviços de motonivelamento, cascalhamento e 
roçada para Rua Magnólia Branca, Rua Octávio Scharlack e Travessa Gualtieri Martinelli 
Neto; 756. Solicita serviços de motonivelamento, cascalhamento e roçada para as Ruas 
Pedro Jesus da Cruz e Wanda Bonassi, localizadas no Loteamento Chácara lago Azul, bairro 
Juca Rocha; 758.  Reitera a Indicação nº333/2016, solicitando placa de identificação para 
Travessa Ernesto Firmino de Moares e Travessa Rosália Firmino de Moraes; 760.  Reitera 
Indicação nº 546/2016, solicitando alargamento da Travessa Firmino de Moraes, próxiom 
ao Sítio das Peras, Bairro Serrinha; 763/2016. Reitera Indicação 552/2016, solicitando a 
implantação de tubulação de águas pluviais para um trecho da Estrada José Silvestre da 
Rocha.   

2. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus – nºs: 737. Solicita a realização dos serviços de 
limpeza, roçada e capinação em todas as ruas da Vila Nova São Roque, Jardim Marieta, 
Quinta dos Teixeiras, São Rafael e Marmeleiro; 738. Solicita a realização de poda de árvore 
na Rua Guararema, próximo ao imóvel nº187, Vila Nova São Roque; 739. Reitera a Indica-
ção nº1167/2015, solicitando poda de todas as árvores da Rua Castro Alves, Bairro Jun-
queira. 

3. Vereador Alacir Raysel– nºs: 740. Reitera a Indicação n° 730/2016, solicitando medidas 
em relação ao buraco na Av. Guilherme de Almeida, altura do n° 258, Bairro Gabriel Piza; 
741. Reitera a Indicação nº 729/2016, solicitando manutenção do campo de futebol socye-
te e implantação de espaço para lazer com play ground, na área localizada na Avenida Gui-
lherme de Almeida e Rua Jorge de Lima, Bairro Gabriel Piza; 742.  Reitera a Indicação n° 
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728/2016, 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; 743. Reitera a In-
dicação n° 676/2016, solicitando pavimentação, iluminação e paisagismo na Viela de acesso 
à Rua Santa Leocádia e Santa Virginia, Jd. Villaça; 744. Reitera a Indicação n° 675/2016, 
solicitando motonivelamento, cascalhamento, implantação de guias e sarjetas, rede coleto-
ra 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; 745. Reitera a Indicação n° 
672/2016, solicitando 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; 746. Reitera a Indicação n° 596/2016, solicitando medidas para contenção da mar-
gem e operação tapa-buracos na Av. São Manoel, altura do n° 679, Jd. Villaça (referência 
de defronte a congregação cristã); 747. Reitera a Indicação n° 736/2016, solicitando ope-
ração tapa-buraco na Estrada do Vinho, principalmente no km 1 e 2; 748. Reitera a Indica-
ção n° 734/2016, solicitando os serviços de roçada, capinação e limpeza nas vias públicas, 
na área verde e no rio (ribeirão), do Pq. Primavera (Gabriel Piza); 749/2016. Reitera a 
Indicação n° 673/2016, solicitando manutenção e pintura no playground de madeira do 
largo do Taboão.   

4. Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA) – nºs: 750. Solicita, com urgência, 
motonivelamento e cascalhamento na Estrada da Serrinha, que termina na Fazenda Butan-
tã, e na Rua do Moinho; 757. Solicita, com urgência, retirada de tubulação que foi colocada 
pela Prefeitura dentro do terreno do senhor Abel Martins Rosa, localizado na Estrada do 
Candor nº 06, Bairro Guaçu, próximo ao "Bar do Ratinho"; 759. Solicita a construção de 
uma calçada entre outras duas, interligando-as, na Rua Santana, próxima à entrada da 
viela que liga a Rua Santana à Rua Santa Isabel, bem como conserto das referidas calça-
das; 761. Reitera pedido feito através da Indicação nº 628/2016, solicitando roçada e lim-
peza no córrego ao lado da Igreja Gideões, que fica à Avenida São Roque, Bairro da Esta-
ção, nos fundos da casa nº 157 (casa do senhor Antonio); 762. Reitera pedido feito atra-
vés da Indicação nº 629/2016, solicitando sinalização e lombada na Avenida São Roque, 
Bairro da Estação; 764. Solicita que o Executivo interceda junto aos Correios visando à 
implantação de sistema de entrega nas ruas Vergílio Faustino da Rosa, Vergílio Faustino da 
Rosa Neto e João de Campos, localizadas no Bosque do Sol, Distrito de Maylasky; 765. 
Solicita, com urgência, manutenção com motonivelamento e cascalhamento na Estrada 
Taipas de Pedra; 766.  Solicita, com urgência, sinalização de limite de velocidade na via 
localizada atrás da Padaria Taboão e Cantina Bahu, Bairro do Taboão; 767/2016. Solicita, 
com urgência, roçada, capinação, limpeza e retirada de lixo e galhos de árvores na altura 
do imóvel nº 213 da Rua Júlio Rodrigues, Distrito de Maylasky.     

       Moções: 
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1. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nº: 102. De Congratulações 
ao Senhor Aldair Ribotta pelos relevantes serviços prestados ao Município de São Roque; 
103/2016. De Congratulações ao Senhor Alberto de Oliveira, em face dos relevantes ser-
viços prestados ao Município de São Roque. O autor das Moções apresentou Requerimento 
verbal solicitando o adiamento das Moções por uma Sessão Ordinária. O Requerimento 
verbal foi aprovado por unanimidade. 

2. Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 109/2016. De Congratulações ao Diretor, Professo-
res e Funcionários da EMEF Dr. Rabindranath Tagore dos Santos e CEMEI Profº Gualberto 
Rodrigues de Araújo, pelo apoio prestado às famílias vítimas do vendaval de 06 de Julho de 
2016. 

3. Vereadores Alacir Raysel e Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA)– nº: 
108/2016. De Pesar pelo falecimento do estimado Jovem João Pedro Carneiro de Almei-
da;   

4. Vereadores Alacir Raysel e Mauro Salvador Sgueglia de Góes – n°: 111/2016. De 
Pesar pelo falecimento da estimada Senhora Vandete da Silva. 

5. Vereador José Carlos de Camargo– nº: 110/2016. De Congratulações aos organizado-
res do “2º Encontro Beneficente de Carros”, realizado em 12 de junho de 2016, em nosso 
Município.  

6. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes e todos os demais Vereadores – nº: 
112/2016. De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Jarbas de Moraes, ex-prefeito 
da cidade de São Roque. 

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

1. Moção de Congratulações– n°s 110/2016 – a Mesa Diretora as encaminhará; 
2. Moção de Pesar– n°s  108, 111 e 112/2016 – a Mesa Diretora as encaminhará; 
3. Indicações – nºs 726, 737 a 767/2016 – a Mesa Diretora as encaminhará. 

Tribuna: 
TRIBUNA 

1. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Inicia seu discurso falando sobre a falta de prestação 
de serviços da Sabesp, no Bairro Marmeleiro e Região. Informa que a rede de esgoto se 
encontra com vazamento e com as caixas obstruídas, causando revolta à população. Fala 
que viu um morador tentando desobstruir a caixa de esgoto da Sabesp e o repreendeu, 
falando que esse serviço é obrigação da Sabesp, e o Cidadão se justificou dizendo que soli-
citou serviços da Sabesp há mais de quinze dias, e não obteve resposta. Expressa sua re-
volta para com a Sabesp, pelo descaso e falta de respeito para com a população. Fala que 
existe um vazamento de água, no Bairro Marmeleiro, também sem assistência da Sabesp. 
Informa que vem recebendo reclamações constantemente da população.  
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Aparte Vereador Adenilson Correia: Diz que o Vereador Gonzaga está coberto de ra-
zão. Informa que a Sabesp é Administrada pelo PSDB, e o descaso e falta de prestação de 
serviços está demais. Fala que instituída uma CAR para averiguar possíveis irregularidades 
da Sabesp. Informa que na Rua Jorge Araújo, no Distrito de Maylasky, existe uma rede de 
esgoto que corre a céu aberto, e já oficiou à Sabesp, mas até o momento nada foi resolvi-
do.  
Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Diz que vê o descaso da Sabesp, não só para com o 
Bairro São Rafael e Região, mas para com a população de São Roque. Comenta sobre a 
duplicação da Rodovia Raposo Tavares. 
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Informa que quem recebeu a obra do desvio da 
Rodovia Raposo Tavares, foi o atual Governo do PSDB da Cidade de São Roque, que pode-
ria ter questionado sobre as falhas na realização da obra que gerou um caos total na Cida-
de, sem acesso aos Bairros. 
Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Comenta sobre o difícil acesso dos moradores do 
Bairro Marmeleiro, para se dirigir ao Centro da Cidade de São Roque. Informa que o moto-
rista precisa ir ao Bairro Granada, da Cidade de Mairinque, para fazer retorno para a Cidade 
de São Roque. Ressalta que há necessidade da abertura da Rua Hermete Gissardi, que dá 
acesso ao Bairro Vila Nova Roque, facilitando o trajeto dos moradores do Bairro Marmeleiro 
a Cidade de São Roque.  

2. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Boa tarde São Roque! Boa 
tarde, colegas Vereadores, Funcionários da Câmara, da Prefeitura, Imprensa Regional pre-
sente, munícipes! É um prazer receber vocês nesta Sessão. Eu gosto de fazer da Tribuna 
uma Crônica do Município, sou uma espécie de cronista do que eu vejo pelo Município. Hoje 
especialmente, vou comentar duas notícias nacionais que me causaram revolta, me causa-
ram repulsa e como Cidadão, eu aproveito do privilégio de ter a Tribuna e ter direito da 
palavra, para comentar assuntos nacionais que me causaram muita revolta na semana pas-
sada. Expõe no Telão, para ilustrar sua fala para os Vereadores compreenderem o que eu 
estou dizendo. Na semana passada, o Governador do Rio de Janeiro, decretou estado de 
calamidade pública no Rio de Janeiro, na iminência do colapso dos serviços públicos. O Rio 
de Janeiro está na iminência na olimpíada do colapso, de segurança, saúde educação e 
transporte público. É um crime com milhões de habitantes que moram no Rio de Janeiro, 
você entregar uma sociedade daquela pelo populismo, pelo que foi feito em relação às O-
limpíadas, por gastos de bilhões de reais. Deixar um Estado, onde não teve furacão, não 
teve terremoto, não teve nenhuma tragédia passar por isso que está passando o Rio de 
Janeiro. Calamidade pública, é a  forma como o Governo do Estado do Rio de Janeiro, ad-
ministrou seus recursos, como o Governo Federal trouxe para o Brasil, uma Olimpíadas 
populista, sem o menor sentido, que não vai deixar nenhum benefício para o nosso País, e 
deixar a população do Rio de Janeiro a mercê de morrer nos hospitais, a segurança piorou 
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muito no Rio de Janeiro. Eu como Cidadão brasileiro, me sinto no direito de usar a Tribuna, 
para dizer é um absurdo o que estão fazendo com o dinheiro público no Rio de Janeiro. A 
segunda notícia nacional que me causa revolta também, aconteceu em São Paulo, na se-
mana passada. No Sábado, estive em São Paulo, e dei uma palestra na Ong, Rede de Ação 
Política pela Sustentabilidade, da qual eu faço parte. Andei pelas ruas do Município e pude 
observar a quantidade de moradores de rua, São Paulo está com quinze mil moradores de 
rua, e ninguém vai morar na rua porque quer, porque gosta, é uma pessoa que perdeu 
todos os seus vínculos familiares, perdeu seu emprego, sua situação. E pasmem colegas, a 
GCM de São Paulo, ordenou a retirada de cobertores de moradores de rua e colchões, na 
semana passada, na noite que estava com 3 graus o Município de São Paulo, ou seja ela 
condenou à morte algumas pessoas que moravam na rua. Seguramente pela pastoral da 
família, que cuidam dos moradores de rua, que é no Centro de São Paulo, coordenada pe-
los Fanciscanos, morreram cinco moradores de rua, depois dessa ordem que o Fernando 
Adad deu. Aí vem o Prefeito Fernando Adad e pede desculpas. Ele pede desculpas para 
quê, para aquele morador que não tinha mais nada, não tinha a sua dignidade. O Prefeito 
Fernando Adad, gosta de andar de bicicleta, tranquilão, faz o seu marketing, mas eu acho 
que um Prefeito desse deve renunciar, porque um cara que é covarde, que determina uma 
pessoa à morte, que retira o cobertor de uma pessoa que está na rua, ele devia se enver-
gonhar de ser um político,  o Brasil precisa mudar esse tipo de Administração, eu me sinto 
enojado, eu tenho vergonha disso porque eles condenaram essas pessoas à morte, então 
retira o morador da rua, oferece um lugar, um abrigo para ele sair de lá, agora retirar o 
cobertor de uma pessoa que está no chão, já perdeu tudo nessa vida. Ele condenou as 
pessoas à morte. Como que um Administrador pode determinar uma ordem dessa. Eu du-
vido que o Comandante da Guarda de São Roque, tomasse uma decisão dessa sozinho. Ele 
não toma. E agora ele vai achar um bode expiatório, achar um coitado. Gente esse País 
tem que mudar, nós temos que mudar essa classe política brasileira, nós não podemos 
aceitar esse tipo de situação que nós vimos no Estado do Rio de Janeiro, e na Prefeitura de 
São Paulo. A população tem que se mobilizar, e nós que somos das classes políticas, temos 
que entender que hoje o Estado é inimigo do Cidadão brasileiro. O Estado virou fim de si 
mesmo. O Administrador faz o que quer e as pessoas pagam seus impostos. As pessoas 
estão estudando e trabalhando, são vítimas de decisões absurdas como essa. Eu estou 
falando aqui, como Cidadão, agradeço o tempo que está sendo concedido e a oportunidade 
de ter a Tribuna para dizer a minha revolta de viver num País como este que nós vivemos 
no dia de hoje. Muito Obrigado. Boa tarde a todos.  

 
ORDEM DO DIA: 

1. Projeto de Lei nº 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 
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cinquenta e um mil e oitocentos reais) no orçamento vigente”. O Projeto foi aprovado por 
unanimidade em segunda discussão, votação nominal e maioria absoluta. 

2. Requerimentos – nºs 197 a 208/2016. Foram aprovados por unanimidade em única 
discussão, votação simbólica e maioria simples. 

Explicação Pessoal: 
1. Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Comenta que quer deixar registrado a realização 

de mais um evento na Cidade de São Roque,  A Queima do Alho, não teve a oportunidade 
de participar, mas foi informado que foi realizado com sucesso. Diz que ultimamente vem 
sendo realizado muitos eventos na Cidade, e esses eventos agregam valor à Estância Turís-
tica de São Roque. Parabeniza a equipe organizadora, a Prefeitura e aos responsáveis dos 
departamentos da Prefeitura,  
pelo apoio à realização de eventos na Cidade de São Roque. Comenta que ontem esteve 
passeando de bicicleta com suas filhas, na Avenida Bandeirantes. Fala que o espaço reser-
vado para prática de esportes é um Projeto de sua autoria, para tirar os jovens das drogas. 
Fala que estava um dia muito  bonito e viu muita gente se utilizando do espaço, andando 
de bicicleta e patins. Diz que esteve na Capela de Santo Antonio, foi fazer piquenique com 
suas filhas Laura de cinco anos e Mariane de seis anos. Informa que a reforma realizada na 
Capela de Santo Antonio foi realizada pelo Prefeito Municipal, junto ao Governo do Estado, 
que resultou num local muito bonito, e bem organizado com portaria e guia turístico. Con-
vida a população para usufruir do espaço da Capela de Santo Antonio, que ficou um local 
impecável e adequado para os visitantes.  

2. Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA): Comenta sobre seu mandato, e 
todas as questões da conjuntura política no Município, voltado para beneficiar a população. 
Fala que está sempre preocupado com a questão da saúde no Município. Diz que se sente 
indignado com a questão do descaso da Sabesp, para com a realização dos serviços no 
Município. Cobra da Sabesp, providências para a Rua Leôncio de Toledo, nº.578, no Bairro 
Vinhas do Sol, no Distrito de Maylasky. Apela à imprensa para ir ao local para para ajudá-lo 
nessa questão da Sabesp, pois esteve junto ao Técnico da Sabesp, para solicitar solução 
para o problema do esgoto, e não obteve resposta satisfatória. Lembra que foi assinado o 
mal fadado Contrato com a Sabesp, pelo prazo de 30 anos que a Prefeitura fez. Diz que 
como relator da CAR da Sabesp, quer saber as revisões dos contratos da Sabesp, de 4 a-
nos. Comenta que a função do Vereador é fiscalizar os atos do Executivo e também das 
empresas envolvidas com o Poder Público. Fala que no Distrito de Maylasky, existem três 
ou quatro pontos come esgoto em situação precária, e ao lado do Supermercado 3 Irmãos, 
também se encontra rede de esgoto em situação precária, com esgoto a céu aberto, cau-
sando revolta à população. Fala que a Sabesp tem o convênio de 30 anos no Município e 
tem a obrigação de resolver os problemas da rede de esgoto. Diz que há necessidade da 
Sabesp responder os Ofícios dos Vereadores e da população. Informa que fez Ofícios e 
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Requerimentos direcionados à Sabesp para executar serviços na rede de esgoto. Informa 
que estará no PROCON junto com a população para elaborar relatório de avaliação da po-
pulação, quanto à falta de serviços prestados pela Sabesp. Cumprimenta o Senhor João 
Carlos Russo de Godoy (conhecido como JOÃO GARANHÃO), pelo sucesso na realização do 
evento tradicional da Queima do Alho, e escolha da Rainha do Rodeio. Informa que não 
haverá Rodeio. Diz que tem orgulho de falar, porque é autor do Projeto Exposição Agrope-
cuária. Quanto à CCR e Viaoeste, espera para amanhã, a vinda dos Engenheiros da Viaoes-
te e CCR, e espera o respeito para com este Vereador e fazer voltar o ponto do ônibus e 
respeite o seu Ofício enviado, com relação ao absurdo da retirada da parada de ônibus no 
KM 56 da Rodovia Raposo Tavares. Diz que o ponto de ônibus existe há mais de 70 anos, e 
os Engenheiros virão para restaurar o ponto de ônibus com cobertura. Parabeniza a nova 
Presidência e Diretoria da OAB da Cidade de São Roque.  

3. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta sobre a importância de um Projeto de 
sua autoria, que foi uma luta para conquistar a vitória. Esclarece aos Vereadores a impor-
tância do seu Projeto de redenominação da Vila dos Pobres, para Jardim Guaçu. Expõe no 
Telão do Plenário, fotos da Vila dos Pobres, redenominada Jardim Guaçu. Explica que ela-
borou um Projeto que extinguiu a denominação Vila dos Pobres, a pedido dos moradores 
que se sentiam prejudicados nas compras em lojas e as crianças que enfrentavam discrimi-
nação nas escolas devido ao nome do local de moradia ser Vila dos Pobres. Comenta que é 
Vereador desde 1989, e já se ouvia falar mal da Sabesp, já existia os problemas de descaso 
da Sabesp, que abria buracos no asfalto feito pela Prefeitura e nada de fechar os buracos. 
Fala sobre as deficiências da Sabesp, na prestação de serviços à população, e votação favo-
rável dos Vereadores à assinatura do Contrato com a Prefeitura, para prestação de serviços 
no prazo de 30 anos no Município. Lembra que a população vinha sofrendo com os maus 
serviços prestados pela Sabesp, e ele e o Vereador Rodrigo Nunes foram os únicos que 
votaram contra o Projeto de prestação de serviços da Sabesp por 30 anos. Fala que os 
mesmos Vereadores que eram contra a Sabesp, votaram favoráveis e ainda participaram da 
festa de comemoração, que parecia que o Brasil tinha ganhado a Copa do Mundo. Atual-
mente a população está arcando com as deficiências da prestação de serviços da Sabesp, 
com vazamento de esgoto e buracos abertos e nada de fechar.  
Aparte Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Diz que foi bem lembrado pelo Vereador 
Alfredo, que os dois votaram contrário ao Projeto de assinatura do Contrato da Prefeitura 
com a Sabesp, por 30 anos, mas o Projeto foi aprovado e viu a comemoração da vitória, 
que parecia a comemoração do Brasil quando ganha a Copa do Mundo, e gritavam “Viva 
São Roque”. Fala que a Sabesp sempre abria buracos por todos os lados da Cidade e não 
fechava.                                                                                                                                                    
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Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que não acha justo, a Prefeitura, realizar a 
obra do asfaltamento na Cidade, e a Sabesp destruir tudo abrindo buracos, gerando recla-
mação da população.  

4. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Inicia seu discurso falando que votou 
favorável ao Projeto da Contratação da Sabesp, e sente orgulho disso, porque participou. 
Diz que pelo menos não foi defendida a Tese de trazer a empresa Odebrecht para a Cidade 
de São Roque (empresa que levou o País ao escândalo das propinas, na Operação Lava 
Jato). Informa que a Sabesp precisa melhorar a prestação de serviços no Município, cum-
prindo as cláusulas do Contrato. Considera que, se o Senhor Prefeito e alguns associados 
do Senhor Prefeito, deixassem de incomodar a Sabesp com atendimentos aos  vários con-
domínios e às várias situações favorecendo loteamentos pela Cidade, e obrigando a Sabesp 
a levar água nesses locais, talvez a Sabesp tivesse tempo hábil para cumprir o cronograma 
da empresa. Ressalta que a Sabesp assinou um TAC (Termo de Ajuste de Conduta), pelo 
atraso da prestação de serviços de redes de esgotos, na Cidade de São Roque. Diz que 
falta informação para algumas pessoas, quanto ao trabalhos da Sabesp e formação tam-
bém para algumas pessoas. Comenta sobre a Saúde no Município de São Roque, e atendi-
mento da Santa Casa. Relata que uma criança com braço quebrado, residente no Bairro 
Goianã, esteve hoje (segunda-feira), no atendimento da Santa Casa de São Roque, e foi 
falado que só na quinta-feira, seria possível engessar o braço da criança. Comenta sobre a 
votação favorável do Projeto da OS ONG que atenderá a Santa Casa de São Roque. Diz que 
espera que a Diretoria da Santa Casa tome conhecimento do que ele está falando, porque 
vai averiguar. Informa que orientou a família da criança para chamar a mídia para informar 
à população sobre o atendimento precário da Santa Casa. Informa que a Prefeitura dispen-
sou os médicos da antiga empresa contratada pela Prefeitura, para prestar serviços na San-
ta Casa de São Roque, sem pagar os direitos trabalhistas, e que foi procurado pelas médi-
cas e orientou protocolar no Ministério Público, essa falha da Prefeitura, para resolver esse 
problema. Fala que a Prefeitura está com uma dívida de 15 milhões de reais, assumidas na 
Intervenção da Santa Casa, e espera que seja cobrada, porque é uma vergonha para a 
Cidade de São Roque e Região. Lamenta o falecimento do Ex-Prefeito de São Roque, Se-
nhor Jarbas de Moraes, que teve a oportunidade de conhecer pessoa íntegra, politizada, e 
muito inteligente. Expressa seus sentimentos de pesar pelo falecimento do jovem João Pe-
dro Carneiro de Almeida (filho do estimado Senhor conhecido como BOLA), vítima de aci-
dente de trânsito, na Avenida Prefeito Bernardino de Lucca, local de ocorrência de aciden-
tes periódicos por conta da falta de sinalização nas estradas. Informa que está concluindo 
um Projeto de Lei, junto à Deputada Maria Lúcia Âmari, no âmbito Estadual, dando o título 
de utilidade pública à ADV, que brevemente perceberá verbas estaduais. Comenta sobre o 
Programa Via Rápido, que em parceria com a Deputada Maria Lúcia Amari, trouxe para a 
Cidade de São Roque, pela primeira vez a Carreta Via Rápida, que foi instalada na Brasital, 
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e ofereceu 60 vagas para o Curso de Soldagem, com duração de cem horas, no momento 
as pessoas estão sendo beneficiadas com esse aprendizado de uma profissão nova. Diz que 
após o final desse curso, haverão outros cursos, devido aos Ofícios solicitando a Carreta do 
Programa Via Rápida, que formará profissionais para na área turística, com cursos na área 
de hotelaria, de gastronomia e também de bar men. Informa que a Sabesp conta com uma 
empresa incumbida de tapar os buracos na vias da Cidade, mas por outro lado vê que as 
ruas da Cidade de São Roque, que estão em estado precário por falta de manutenção por 
parte da Prefeitura. Informa que na Rua Venezuela, na Vila São Rafael, na Rua Venezuela, 
localizada entre as Ruas Chile e Paraguai, existem duas bocas de lobo com tampas obstruí-
das, que há mais de seis meses notificou o Diretor Departamento de Obras, e nada foi re-
solvido. Diz que existem outras duas em frente à Loja Madeira Viva, na altura do nº. 1341, 
esquina com a Rua Marechal Rondon, mais duas. Informa que existem mais duas subindo a 
Rua da Unimed, e uma do outro lado, em frente ao nº. 673, da Rua Ângelo Meneguesso.  
Diz que, no seu entender toda a falta de manutenção no Município caracteriza a Gestão do 
Prefeito Daniel de Oliveira Costa, como “a pior Gestão de todos os tempos”.  

5. Vereador Etelvino Nogueira: Fala que o seu assunto de hoje, não era a Sabesp, e 
pretendia falar de outras situações, porque as residências estão sendo abastecidas com 
água com água da Sabesp. Fala que quer saber como é que fica a situação da Saúde no 
Município, com a Santa Casa parando, o Plano de Saúde também parando. Informa que 
acabou de receber ligações informando que os médicos não querem mais atender os paci-
entes do Plano de Saúde da Santa Casa. Diz que no ano passado até os meses de Julho e 
Agosto a Santa Casa funcionava com o Plano de Saúde. Comenta que está parando o aten-
dimento do Plano de Saúde e a Santa Casa enfrentando dificuldades. Diz que quer falar da 
Sabesp, e que lutou muito pela Sabesp. Fala que o nosso Presidente quando fala da Sa-
besp, se direciona a ele. Diz que reconhece que ele realmente foi um Vereador que brigou 
muito com a Sabesp e não se arrepende, de ter ido até onde foi, e teve coragem de parti-
cipar, porque não participar e não discutir é mais fácil, e não é fácil ir até a Sabesp, correr 
atrás e brigar para conquistar seus objetivos. Fala que brigou muito com o pessoal da Sa-
besp, e hoje protocolou, e é um dos quatro componentes da CAR da Sabesp, constituída 
para averiguar possíveis irregularidades. Afirma que foi favorável, e votou consciente na 
aprovação do Projeto da permanência da Sabesp no Município, e que participou da votação. 
Comenta que a novidade é que no Contrato da Sabesp, existe uma cláusula, que o Contrato 
será renovado a cada quatro (04) anos, e até já passou do prazo da renovação, e os Vere-
adores se reunirão para resolver os problemas apresentados pela CAR, e se tiver argumen-
tos suficientes para propor a rescisão do Contrato da Sabesp, por não estar realizando os 
serviços, o Contrato será extinguido. Diz que não muda o seu discurso, gosta de participar, 
e erra fazendo. Comenta que quer a presença neste Legislativo, do Planejamento, da Pre-
feitura, ARCESP, Sabesp, para vir aqui se explicar. Comenta que a CAR Sabesp, foi constitu-
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ída por ele e pelos Vereadores Rodrigo Nunes de Oliveira, Luiz Gonzaga de Jesus, Adenilson 
Correia (MESTRE KALUNGA). Fala que quanto à questão da Sabesp, assim que tiver as in-
formações, os Vereadores terão uma posição, e se tiver argumentos suficientes será extinto 
o Contrato da Sabesp. Lembra do discurso do Vereador Donizete sobre a Odebrecht envol-
vida com a Operação Lava Jato, esteve na Cidade para realizar trabalho no Município e 
seria uma vergonha se tivesse sido aceita devido ao envolvimento com a operação Lava 
Jato.  Diz que convidará o Gerente da Sabesp para resolver os problemas em questão da 
Sabesp. Fala que a CCR, veio aqui gastou 85 milhões de reais, com o Projeto da Duplicação 
da Rodovia Raposo Tavares, e deixou um caos na Rodovia Raposo Tavares, sem acesso aos 
bairros. Afirma que os Vereadores vão recorrer ao Ministério Público quanto aos problemas 
deixados pela CCR, na duplicação da Rodovia Raposo Tavares, na Cidade de  
São Roque, porque eles não dão respostas aos questionamentos dos Vereadores. Fala que 
temos umas Concessionárias muito complicadas, na hora de conquistar a aprovação do 
contrato age de forma favorável e depois não se sabe, e se a Sabesp não der certo, os 
Vereadores vão buscar uma outra solução a favor da população. 
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que o Vereador Etelvino, Citou seu 
nome, e gostaria de lembrar a situação da Saúde no nosso Município. Lembra que hoje a 
situação da Saúde está ruim, mas tudo isso começou com o Governo do PSDB, o Vereador 
Etelvino lembra muito bem, quando o Governo PSDB de São Roque, fechou o Hospital San-
ta Ângela, transferiu a preço de ouro, o Pronto Atendimento do Hospital Santa Casa, de 
onde estava muito bem, para o local, onde era o Hospital Santa Ângela, que já se encon-
trava desativado, é nesse momento começaram as dívidas da Saúde no Município de São 
Roque.  
Vereador Etelvino Nogueira: Diz que não costuma se justificar, mas informa que se o 
Vereador Alfredo, for pesquisar nos anais deste Legislativo,as votações dos Vereadores, 
verificará que o Vereador Etelvino votou contra o Projeto da mudança do PA – Pronto Aten-
dimento da Santa Casa, para o local onde era o Hospital Santa Ângela. 
  

Encerram-se os trabalhos às 16h30min. 
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