Ata da 20ª Sessão Ordinária de 13 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

1.
2.

1.

1.
2.

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 14h11min.
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 19ª Sessão Ordinária, realizada em 30 de Maio de 2016, foi lida e aprovada por
unanimidade;
O Primeiro Secretário faz a leitura do Balancete da Despesa e Receita da Câmara Municipal
de São Roque, referente ao mês de Maio de 2016 e informa que o mesmo encontra-se à
disposição para consulta na Assessoria Técnica Legislativa;
Projetos do Executivo:
Veto n° 009-E, de 09/06/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Veta parcialmente o
autógrafo nº4539/2016, (Projeto de Lei n°038-E, de 12 de Maio de 2016, de autoria do
Poder Executivo), que “Dispõe sobre a qualificação de entidades sem fins lucrativos como
“Organizações Sociais” e dá outras providências”.
Projetos do Legislativo:
Projeto de Lei Complementar n° 002-L, de 10/06/2016, de autoria do Vereador Alacir
Raysel, que “Revoga a Lei Complementar n°79, de 03 de setembro de 2014”.
Projeto de Resolução n°011-L, de 07/06/2016, de autoria do Vereador Marcos Augusto
Issa Henriques de Araújo, que “ Altera a redação do art.163 e revoga o parágrafo único do
art.157, do Regimento Interno”.

Requerimentos:
1. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes – nºs: 179. Solicita informações sobre a
possibilidade de prolongamento de iluminação pública na Rua Pedro Marcelino do Carmo,
Bairro do Carmo, Distrito de Canguera.
2. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – n°s: 186. Solicita informações
referentes à quantidades de cirurgias de castração de animais realizadas em nosso
Município no período de 2013 até os dias atuais, assim como o motivo da decaída na
qualidade de execução desses procedimento; 187/2016. Solicita informações sobre a
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6.

1.

possibilidade de realização de serviços de motonivelamento, cascalhamento e demais
melhorias nas proximidades da Rua João Matheus de Barros, localizada no Bairro de São
João Velho, Distrito de São João Novo.
Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA) – nºs: 188. Solicita, com urgência,
informações sobre a possibilidade de manutenção, motonivelamento, cascalhamento e
melhorias nas Ruas Arthur Pedro Rodrigues e Gennaro Teófilo, ambas localizadas no Bairro
Cardoso, Distrito de Maylasky; 190. Solicita informações sobre a possibilidade de
construção, com urgência, de uma pista de caminhada na lateral da Rua Benedita dos
Santos Caparelli, que seja ligada à Rua Getúlio Ribeiro dos Santos, Jardim Ponta Porã,
Distrito de Maylasky; 191. Solicita informações, sobre a possibilidade de realização, com
urgência, de manutenção com motonivelamento e cascalhamento na Rua Mandovi II,
Distrito d Maylasky, bem como de pavimentação, tão logo possível, da citada via; 192.
Solicita informações sobre a possibilidade de realização, com urgência, de manutenção com
motonivelamento e cascalhamento na Rua “Antonio Sartori Cidadão Emérito”, distrito de
Maylasky, bem como da pavimentação, tão logo possível, na citada via que liga ao
Condomínio Sítio das Hortências; 193. Solicita informações sobre a possibilidade de
realização, com urgência, de manutenção com motonivelamento e cascalhamento na
Estrada do Cometa; 196/2016. Solicita informações sobre a possibilidade de manutenção
com serviços de motonivelamento, cascalhamento, roçada e capinação na viela localizada
na altura do imóvel n°150 da Rua Platina, com a Rua Turmalina, parque Aliança.
Vereador Alexandre Rodrigo Soares – nºs: 189/2016. Solicita informações sobre a
pavimentação asfáltica da Rua Maria Clara Sabatini, no Bairro Santo Antonio.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada – nºs: 194/2016. Solicita informações referentes
à limpeza do Rio localizado no Distrito de Canguera, junto à Rua Belmiro Augusto de
Moraes.
Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 195/2016. Solicita cópia dos relatórios elaborados
pela Defesa Civil do Município e Departamento de Bem Estar Social referentes ao episódio
climático ocorrido doa 06/07/2016, que acabou gerando vários transtornos para os
moradores da Vila Maciel, Distrito de Canguera, Serrinha, Bairro do Carmo, Caetê e Vila
Lino.
Indicações:
Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA) – nºs: 702. Solicita a implantação
de uma cobertura para abrigar as crianças que aguardam o ônibus escolar na Rua Vicente
da Costa nº 540, próximo à entrada da Travessa Romilda Rosa Leite Meleiro; 703. Solicita,
com urgência, "operação tapa buraco" na Rua Getúlio Ribeiro dos Santos, Jardim Ponta
Porã, no "meio do subidão"; 704. Solicita, com urgência, manutenção com
motonivelamento e cascalhamento na Rua Dr. Júlio de Lucca, Bairro do Taboão, ao lado da
Escola Germano Negrine, via esta que se liga aos condomínios Castanheiras e Villa Sophia;
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705. Solicita, com urgência, "operação tapa buraco" em frente ao Terminal Rodoviário
Ayrton Senna; 706. Solicita, com urgência, motonivelamento e cascalhamento na Travessa
Aracy Branca Villaça Rocha, via esta que se liga à Vila Lino, Bairro Caetê; 707. Solicita, com
urgência, manutenção com motonivelamento e cascalhamento na Rua Benedito Vaz Pires,
via esta que se liga à Vila Lino, Bairro Caetê; 708. Solicita a retirada de ilha localizada em
frente ao Terminal Rodoviário Ayrton Senna, e a construção de um bolsão para parada de
ônibus em seu lugar; 709. Solicita, com urgência, motonivelamento e cascalhamento nas
seguintes vias: Travessa João da Cruz; Travessa Anézia da Cruz; Travessa Maria Eulina da
Cruz dos Santos; Travessa Nair da Cruz Thimóteo; e Travessa José Augusto da Cruz, todas
localizadas na Vila Lino; 710. Solicita, com urgência, a construção de uma pista de
caminhada na lateral da Rua Benedita dos Santos Caparelli, que se liga à Rua Getúlio
Ribeiro dos Santos, Jardim Ponta Porã, Distrito de Maylasky; 711/2016. Reitera pedido
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.
2. Vereador Alexandre Rodrigo Soares – nºs: 712. Solicita a realização de serviços de
motoniveladora e cascalhamento nas vias públicas do Bairro Planalto Verde; 713. Solicita a
realização de serviços de motoniveladora e cascalhamento na Estrada dos Barros;
714/2016. Solicita a realização de serviços de motoniveladora e cascalhamento nas vias
públicas do Bairro Mombaça.
3. Vereador Etelvino Nogueira– nºs: 715. Solicita limpeza na tubulação de águas pluviais
de um trecho da Estrada Serrinha do Carmo, conforme foto anexa; 717. Solicita
cascalhamento e tubulação de águas pluviais para Rua Major Agostinho Soares,
Loteamento Clube dos Oficiais; 718. Reitera pedido feito através da Indicação n°
684/2016, solicitando operação tapa-buraco em trecho da Estrada Municipal do Carmo
(inicializando na cabeceira da Ponte Luiz Gonzaga )Bairro do Carmo, conforme foto anexa;
719. Reitera pedido feito através da Indicação n° 688/2016, solicitando a substituição de
lixeira por container de lixo na Estrada da Serrinha; 720. Solicita serviços de
motonivelamento e cascalhamento para a Rua Andradina, Loteamento Sun Valley, Bairro
Caetê; 721. Reitera pedido feito através da Indicação n° 687/2016, solicitando serviços de
roçada e remoção dos matos cortados na Estrada Municipal do Carmo e Estrada Quilombo
do Carmo, Bairro do Carmo; 722. Reitera pedido feito através da Indicação n° 640/2016,
solicitando roçada no terreno em frente a EMEF Dr. Rabindranath Tagore dos Santos Pires,
localizada na Rua Nossa Senhora do Carmo, Bairro do Carmo; 723. Reitera pedido feito
através da Indicação n° 611, 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, todas localizadas no Bairro do Carmo; 724.
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Solicita limpeza das vias públicas da região devido a forte chuva; 725/2016. Reitera
pedido feito através da Indicação n° 682/2016, solicitando lombada para Estrada Municipal
do Carmo, próximo ao Km 22.
Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – nºs: 716/2016. Solicita a realização
de operação “tapa-buraco” na altura do imóvel n°432 da Rua Ângelo Meneguesso.
Vereador Alacir Raysel – nº s: 727. Reitera a Indicação n° 677/2016, solicitando
roçada, capinação e limpeza nas vias públicas dos Bairros Gabriel Piza e Pq. Primavera;
728. Reitera a Indicação n° 675/2016, 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; 729. Reitera a Indicação nº 671/2016, solicitando manutenção do
campo de futebol socyete e implantação de espaço para lazer com playground, na área
localizada na Avenida Guilherme de Almeida e Rua Jorge de Lima, Bairro Gabriel Piza; 730.
Reitera a Indicação n° 669/2016, solicitando medidas em relação ao buraco na Av.
Guilherme de Almeida, altura do n° 258, Bairro Gabriel Piza; 731. Reitera a Indicação n°
668/2016, 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; 732. Reitera a Indicação n° 627/2016, solicitando os serviços de roçada,
capinação e limpeza nas margens da Rua Vicenzzo Rampini, Bairro do Mendes; 733.
Reitera a Indicação n° 500/2016, solicitando a complementação de 30 metros de tubulação
do córrego, que passa nos fundos dos imóveis de nºs 235, 245, 269 e 277, da Rua Vinícius
de Moraes, Bairro Gabriel Piza; 734. Reitera a Indicação n° 498/2016, Solicitando os
serviços de roçada, capinação e limpeza nas vias públicas, na área verde e no rio (ribeirão),
do Pq. Primavera (Gabriel Piza); 735. REITERA A INDICAÇÃO N° 345/2015, solicitando
implantação de caixa com tubulação p/ captação das águas pluviais no início do subidão da
Estrada do Pinheirinho, próxima da Estrada dos Mendes e a Rua Vicenzzo Rampini, Bairro
dos Mendes; 736/2016. Reitera a Indicação n° 670/2016, solicitando operação tapaburaco na Estrada do Vinho, principalmente no km 1 e 2.
Moções:
Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nº: 103. 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
serviços prestados ao Município de São Roque. O autor das Moções apresentou
Requerimento verbal solicitando o adiamento das Moções para a próxima Sessão Ordinária.
O Requerimento verbal foi aprovado por unanimidade.
Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA)– nº: 105/2016. De Pesar pelo
falecimento do estimado Senhor Paulo Henrique Hermita.
Vereadores Rafael Marreiro de Godoy – nº: 107/2016. De Pesar pelo falecimento do
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estimado Senhor José Ferreira de Almeida.
Matérias analisadas no expediente:
(Com parecer favorável da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação).
Moção de Pesar– n°s 105 e 107/2016 – a Mesa Diretora as encaminhará;
Indicações – nºs 702 a 736/2016 – a Mesa Diretora as encaminhará.
Tribuna:
Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Deixa registrado que o andamento dos trabalhos,
que vinham sendo desenvolvidos no Município, foram interrompidos pela ação da natureza.
Comenta que infelizmente, a Cidade por um curto período de tempo, sofreu duas tragédias
causadas pela força da natureza. Diz que está no aguardo da retomadas das obras e dos
recursos que o Governo Federal e do Estado, enviarão recursos para o Município, visando
minimizar os problemas causados pelas catástrofes. Informa que serão retomadas as obras
iniciadas no Município, logo que o Governo libere as verbas para a conclusão das obras de
recapeamento, iniciadas há meses atrás, no Jardim Brasil, Jardim Flórida e Jardim
Anhanguera, que dependem da autorização do Governo Federal. Informa que vários Bairros
terão suas vias restauradas até o final do ano. Informa que serão liberadas mais de mil
matrículas de regularização imobiliária, registradas em cartório, e até o final do mandato do
Deputado Federal Rodrigo Garcia, serão entregues mais de quatro mil matrículas,
necessárias para completar a legalização dos imóveis, com documentação necessária que
possibilitará trazer infraestrutura para esses bairros. Fala que a Pista de BMX, está com
falta de pequeno detalhe para ser entregue à população, mas que a obra se encontra
paralisada, devido a necessidade de priorizar outros serviços de emergência por conta das
tragédias ocorridas no Município. Informa que na semana passada foi aprovada sua Moção
de Congratulação aos formandos do Curso Técnico de Eventos da ETEC de São Roque. Fala
que teve a oportunidade de participar do evento da conclusão do curso técnico de Eventos,
1ª Amostra do Festival de Eventos da ETEC de São Roque. Afirma que este Vereador
sempre estará à disposição dos alunos da ETEC, para contribuir com o desenvolvimento dos
seus trabalhos. Fala que são quinze alunos merecedores dessa homenagem. Solicita ao
Presidente, autorização para entregar a Moção de Congratulação aos Formandos da ETEC
de São Roque – SP.
Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA): Parabeniza os Formandos da ETEC
de São Roque, pela conclusão do Curso Técnico de Eventos. Parabeniza o Vereador Rodrigo
Nunes, pelo trabalho de reconhecimento dessa modalidade. Cumprimenta as Professoras
Solange, Marlene, Secretária e Coordenadora da Escola Tibério Justo da Silva, no Distrito
de Maylasky. Envia um abraço para a Diretora Márcia de Jesus Nunes e Dona Rosa. Diz
que como Vereador está sempre preocupado com a questão das instituições educacionais,
da ETEC e da FATEC. Cita o dizer do seu amigo Senhor Benjamin, da Faculdade Albert
Einstein, “ Com educação se vai mais longe, aprender é muito importante na vida das
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pessoas”. Diz que a função do Vereador é elaborar Leis e fiscalizar os atos do Poder
Executivo. Fala que elabora Indicação, Requerimento e Ofícios, e procura de todas as
formas auxiliar o Poder Executivo. Fala que se sente constrangido com algumas coisas que
vê nas redes sociais. Ressalta que como Vereador reivindica e oficia com cidadania as
autoridades competentes. Agradece ao Senhor Vanderlei, novo Diretor do Departamento de
Trânsito e ao Senhor Prefeito pelo atendimento às suas reivindicações, de melhorias na
sinalização da área Central do Distrito de Maylasky. Informa que o Distrito de Maylasky, se
encontrava sem sinalização de trânsito, e na semana passada o Senhor Vanderlei Pascoal e
sua equipe de trabalho, executaram serviços de sinalização as imediações da Escola Tibério
Justo da Silva e da Creche. Cobra do Senhor Prefeito, providências junto ao Diretor do
Departamento de Obras, para executar serviços de manutenção com motonivelamento, e
cascalhamento nas estradas de terra, na via de acesso à Escola Taipas de Pedra, Rua
Antonio Sartori, Rua das Hortências, Estrada do Cometa, Estrada Nelson Nunes da Silva,
Rua Mandovi II, que dá acesso à Rua Vicente da Costa, no Distrito de Maylasky, que se
encontram com excesso de buracos. Fala que como Vereador é representante legal da
Comunidade de Maylasky. Agradece ao Deputado Márcio Camargo e ao Governador
Geraldo Alkimin, por atender novamente sua solicitação deste Vereador. Comenta que o
Deputado Márcio Camargo sempre dispensa uma atenção especial ao Município de São
Roque e ao Distrito de Maylasky. Informa que oficiou o Deputado Márcio Camargo,
solicitando verba de 150 mil reais e foi atendido. Coloca seu Gabinete à disposição dos
munícipes.
3. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta que estamos na situação nova, com a
Sessão realizada no novo horário das 14 horas (da segunda-feira), com a importante
presença dos munícipes no Plenário. Fala que é importante a participação da população
neste Legislativo. Parabeniza os alunos da ETEC de São Roque e convida a todos para
sempre participarem das Sessões Legislativas. Informa que atualmente os políticos estão
muito desacreditados no País. Fala que se sente feliz, quando caminha com sua esposa
Rosana, nas ruas da Cidade de São Roque, em especial no trajeto da Rua Rui Barbosa até o
Banco Santander, pelo apoio das pessoas, e cumprimento pelo lançamento da sua précandidatura. Diz que não se importa com os zombadores, porque não possui bens
bloqueados. Comenta que, sempre desenvolveu um trabalho honesto e correto, e que
sempre procurou meios de economizar recursos financeiros neste Legislativo, tendo em
vista que, nas duas vezes que foi Presidente, nas Legislaturas anteriores, economizou um
bom dinheiro, que foi devolvido à Prefeitura, no final do ano, que serviu para pagar as
últimas desapropriações, para as obras da Avenida Marginal. Fala que é gratificante subir
na Tribuna e poder fazer esse relato. Diz que trabalha sério e não está aqui para
desperdiçar dinheiro da Câmara Municipal. Fala que a Prefeitura, infelizmente não se
planejou para enfrentar as catástrofes da natureza. Diz que os Vereadores lamentam a falta
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de planejamento dessa Administração Municipal. Comenta que nas proximidades da sua
residência, tombaram duas árvores na estrada, e os moradores cortaram uma das árvores,
para desbloquear a estrada, sem ajuda da Prefeitura.
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Informa que desde o ocorrido das
enchentes, que sábado completou três meses, vem solicitando ao Senhor Prefeito, para
retirada dos restos da ponte, tombada no Rio Carambeí, no Jardim Guaçu. Fala que foram
desperdiçados os recursos financeiros pela atual Administração, e atualmente não tem
como tocar as obras da Cidade.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que todos os Vereadores estão dispostos a
ajudar essa Administração Municipal. Diz que os Vereadores precisam cobrar do Senhor
Prefeito, as providências para o Município. Fala que não aceita neste Legislativo, a presença
de qualquer tipo de candidato, para fazer comentários maldosos a respeito dos Vereadores.
Informa que neste Legislativo não vamos aceitar esse tipo de coisa.
4. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Inicia sua fala lamentando toda a
situação de tragédia, ocorrida no Distrito de Canguera e Região do Alto da Serra. Diz que
viu a situação nos vídeos, mas nada se compara ao fato de ver pessoalmente. Informa que
ontem, esteve visitando os locais devastados pela tragédia, e visitando os amigos, Vereador
Mauro Góes e Maurinho Góes e a Família Godinho, que praticamente perderam a Fábrica
de Chocolate. Fala que é incrível a devastação do fenômeno ocorrido, que não se sabe o
nome ao certo, se é ciclone, explosão, ou micro explosão, que destruiu boa parte da Região
do Roteiro do Vinho, um dos locais mais lindos da Cidade, onde temos um dos melhores
vinhos do Estado de São Paulo. Diz que está sendo restabelecido novamente o Roteiro do
Vinho, com apoio dos turistas, que se mobilizaram para prestar solidariedade convidando
mais turistas para aquela localidade. Fala que brevemente, o Governador e os Deputados
estarão enviando recursos financeiros para o Município, mas os Vereadores precisarão
fiscalizá-los, para que o Senhor Prefeito não transfira para outras despesas. Diz que com
relação ao concurso público, realizado pela Prefeitura, foi elaborado por este Vereador um
Requerimento, cuja resposta foi enviada pelo Executivo. Fala que tem denúncia de alguns
nomes coincidentes que serão investigados, e que a empresa que realizou o concurso é mal
vista no mercado de trabalho. Diz eu os Vereadores precisam trazer os recursos financeiros
para o Município e fiscalizar constantemente. Deixa claro que uma das respostas ao seu
Requerimento, sobre a UBS do Jardim Villaça está incompleta e enviará ao Ministério
Público, e que a UBS do Jardim Boa Vista, foi construída sobre uma mina de água, e que
era para ter sido construída no Jardim Guaçu.
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Afirma que a UBS é bem vinda em
qualquer lugar da Cidade.
Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Agradece a colaboração da população
para com os atingidos pelas tragédias e convida mais pessoas para colaborar. Manifesta
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seu repúdio total ao novo horário das Sessões Legislativas. Fala que, se houve intuito de
alguma pessoa para atingir a ele e outro Vereador, erraram, porque enquanto Vereador,
atuará neste Legislativo e usará a Tribuna para defender a população, e se houver processo
de qualquer entidade assinará embaixo.
Vereador Etelvino Nogueira: Cumprimenta o Senhor Presidente, os Nobres pares, e as
Senhoras e Senhores que os acompanha. Comenta que na Sessão passada, trouxe fotos
dos locais atingidos pelo vendaval, ocorrido nos bairros da serrinha, caeté, e vila Lino, e
não conseguiu baixar no sistema, mas que agora, conseguiu através da Imprensa, fotos do
Bairro da Serrinha até Vila Lino. Expõe no Telão do Plenário, fotos da Região do Bairro da
Serrinha ate a Vila Lino. Informa que o estrago foi muito, e existem muitas famílias com
suas casas descoberta, mas de maneira geral a população está empenhada em buscar
doações para socorrer as famílias. Diz que ontem a escola estava aberta para receber
doações, as Igrejas Santa Terezinha e Igreja do Carmo, também estão colaborando para
receber as doações. Está chegando materiais para fazer a cobertura das residências. Fala
que quando ocorre uma catástrofe dessa, há necessidade de um planejamento dos
trabalhos, da Defesa Civil, Assistência Social. Fala que como falou o Vereador Estrada, não
pode se questionar muito o Departamento de Obras, devido ter sido um dos departamento
que mais deu suporte nesse momento, Diz que ocorreu a falta de entrosamento entre o
Poder Executivo, CPFL e demais instituições. Fala que quarta-feira, chegaram dez
caminhões da CPFL, de todas as regiões, com ordem de serviço e sem orientação para
realizar o serviço. Alerta que precisa de planejamento dos trabalhos entre as instituições.
Fala que foi orientando para organizar o serviço. Diz que no Sábado e no Domingo, foi à
Cidade de Vargem Grande Paulista e viu o pessoal todo trabalhando, e por outro lado, no
Município de São Roque, nessa situação de emergência, não viu o pessoal todo
trabalhando, com exceção do pessoal do Bem Estar Social que estava trabalhando lá. Fala
que estamos com problema sério com a LDO, que deve ser devolvida para ser
aperfeiçoada, porque veio com falhas, que irá prejudicar muitos outros presidentes da
Câmara. Comenta que o Tribunal de Contas está responsabilizando este Legislativo, quando
na verdade, a maioria dos erros vieram expostos na LDO elaborada pelo Poder Executivo.
Afirma que não é justo este Legislativo ser penalizado pelos erros dos outros.
Aparte Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA): Lembra que esteve no
Congresso realizado no Campo do Jordão, e ficou bem atento às questões discutidas da
LDO e da LOA. Fala que o Vereador Etelvino está alertando o Executivo, como alertou nos
anos de 2005 e 2006 referente ao quadro de funcionários da câmara,portanto espera que a
peça da LDO, seja aperfeiçoada uma vez que está tramitando neste Legislativo, para ser
aprovada.
Vereador Etelvino Nogueira: Afirma que avisou os futuros presidentes da câmara que a
partir de 2006, seria necessário a realização de concurso publico na câmara para atender
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exigências do TCSP, Fala que para se elaborar as Leis LDO, PPA e LOA, é preciso ter
planejamento de tudo. Informa que elaborou documento para enviar ao setor Jurídico para
regulamentação da situação da LDO, que precisa ser devolvida. Diz que quem tem que
arcar com as conseqüências dos erros, é quem errou. Fala que temos que ser
responsabilizados pelos nossos atos e não pelos atos dos outros que erraram na elaboração
da peça orçamentária.
ORDEM DO DIA:
Veto n° 008-E, de 02/06/2016, de autoria do Poder Executivo que, “Veta integralmente o
autógrafo n°4529/2016, (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 benefício eventual e dá outras providências””. O
Veto foi rejeitado por unanimidade em única 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 segunda discussão, votação nominal e
maioria absoluta.
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
cinquenta e um mil e oitocentos reais) no orçamento vigente”. O Projeto foi aprovado por
unanimidade em primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta.
Requerimentos – nºs 179, 186 a 195/2016. Foram aprovados por unanimidade em
única discussão, votação simbólica e maioria simples.
Explicação Pessoal:
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Comenta que novamente vem a esta Tribuna,
para falar da calamidade ocorrida no Município e no Distrito de Canguera, Bairros do
Carmo, Caeté e Região de Mairinque e Vargem Grande Paulista, com muitas famílias
afetadas. Parabeniza a todos os voluntários, que se empenharam de todas as formas,
fazendo e juntando doações para socorrer as famílias vítimas da calamidade causada pela
passagem do vendaval, ocorrido no dia 06 de junho. Afirma que jamais viu calamidade
semelhante neste Município, e espera jamais ver isso novamente. Comenta que
infelizmente, vê o Município de São Roque, falido financeiramente, pois houve gastos
desnecessários nesses três anos, de atuação dessa Administração, e atualmente a Cidade
se encontra em estado de falência, sem recursos nenhum para dar assistência imediata aos
munícipes afetados pela tragédia. Fala que vê total desgaste na Administração Municipal, e
agradece a atuação dos voluntários empenhados em socorrer os munícipes atingidos pelas
tragédias do Município. Parabeniza os comerciantes do Roteiro do Vinho, que já estão
dando a volta por cima, superando essa calamidade deixada pelo vendaval. Fala que na
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Região do Bairro do Carmo e Caeté, onde reside o Vereador Etelvino Nogueira, o vendaval
ocorrido no dia 06 de Junho, devastou tudo, deixou muitas vítimas, mas também a
comunidade está lutando para superar os fracassos causados pela tragédia da natureza.
Comenta que desde o início do mandato, essa Administração, vem atuando com gastos
desnecessários, e desperdícios. Informa que no ano passado a Prefeitura desperdiçou mais
de 780 mil reais, com instalação de som na Cidade, e gastou quase 3 milhões de reais, com
aluguel de veículos, guincho e plataforma. E atualmente, não conta com recursos
financeiros, para retirar a ponte submersa no Rio Carambeí, no Jardim Guaçu, e não tem
bica corrida. Informa que teve a grata satisfação de participar por oito anos do Governo do
PSDB, que fez a diferença no Município de São Roque, com vários bairros, com suas vias
asfaltadas no Município, como o Bairro do Saboó, Alpes do Guaçu, Distritos de: Maylasky,
Canguera e São João Novo e Bairro do Carmo. Informa que hoje, vê muitos Requerimentos
para saber sobre bica corrida, de autorias de todos os Vereadores, inclusive, de Vereadores
do grupo de apoio ao Governo Municipal. Diz que vê o estado de falência da Prefeitura e o
desespero dessa Administração, para arrecadar recursos de qualquer maneira. Volta a frisar
que, “Dinheiro não agüenta desaforos”. Diz que quando se faz desaforos com dinheiro ele
desaparece. Fala que vê a população de São Roque sofrendo muito com a falta de recursos
financeiros. Informa que viu matéria no jornal, publicada pelo Prefeito de Mairinque,
cobrando do Governador Geraldo Alkmin, a duplicação da Rodovia Raposo Tavares para a
Cidade de Mairinque, e não viu semelhante matéria publicada pelo Prefeito de São Roque.
Critica a realização da obra da duplicação da Rodovia Raposo Tavares, no Município, que
veio para tirar os acessos aos bairros e dificultar a vida dos munícipes e dos turistas, que
visitam a Cidade. Diz que seria bom que nessa obra de duplicação da Rodovia Raposo
Tavares houvesse entradas e saídas aos bairros do Município, obra simples que poderia ser
feita, e seria de grande valia, como foi falado pelo Vereador Etelvino. Deixa seu “Repúdio” à
ARTESP, CCR e a Administração do Município de São Roque, que não se empenhou em
fazer entradas e saídas da Cidade de São Roque, a exemplo, o Bairro do Taboão sem
entradas e saída, com retorno somente em Maylasky, fato que é um absurdo.
2. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Diz que continua reivindicando providências do
Senhor Prefeito, junto ao setor competente, para executar serviços de manutenção com
motonivelamento e cascalhamento, na Rua Barnabé, no Bairro do Saboó. Informa que há
um ano e meio, fez a solicitação ao Senhor Prefeito, sobre as melhorias para a Rua do
Barnabé, no Bairro do Saboó, e até hoje, nada foi realizado, e a população se encontra
revoltada com essa Administração, e enviarão um abaixo assinado ao Senhor Prefeito.
Cobra do Senhor Prefeito, respeito para com a população, porque esse povo paga impostos
no Município. Cobra também, do Senhor Prefeito, providências para a Avenida Prefeito
Bernardino de Lucca, que se encontra em meio a buracos. Fala que há três anos, vem
solicitando ao Senhor Prefeito, providências junto ao setor competente, para executar
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serviços de manutenção nas bocas de lobo, da Vila Nova São Roque, que se encontram
obstruídas, vazando dejetos na estrada.
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Fala que o Vereador Gonzaga
está coberto de razão. Informa que serviços de manutenção em bocas de lobo, não se
executam desde que houve a posse do Senhor Prefeito no Município. Fala que essa
Administração não executa os serviços necessários à população. Informa que na frente da
loja da Casas Bahia, existe uma boca de lobo, onde ocorreu a inundação no mês de março,
que demorou muito para a Prefeitura tomar providências de prestar serviço básico e
prioritário. Fala que o Senhor Prefeito, vai se consagrar como o pior Prefeito de todos os
tempos e da Micro Região de São Roque.
Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Fala que vem solicitando ao Senhor Prefeito,
providências junto ao setor competente, para executar serviços de manutenção na rede de
esgoto, na Rua Guararema, que se encontra com vazamento a céu aberto jorrando dejetos
pelas estradas. Informa que estava assistindo um serviço de roçada, e viu o Senhor Prefeito
chegar lá, e nada foi feito. Cobra do Senhor Prefeito respeito para com a população que o
elegeu.
Encerram-se os trabalhos às 16h18min.

