Ata da 18ª Sessão Ordinária de 30 de Maio de 2016.
4º Período Legislativo Ordinário - 16ª Legislatura.
Presidência: Alfredo Fernandes Estrada, Adenilson Correia e
Luiz Gonzaga de Jesus
Secretaria: Mauro S. Salvador de Góes e Israel Francisco de Oliveira
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Vereadores presentes: Adenilson Correia (Mestre Kalunga), Alacir Raysel, Alexandre
Rodrigo Soares, Alfredo Fernandes Estrada, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino
Nogueira, Flávio Andrade de Brito, Israel Francisco de Oliveira, José Antonio de Barros, José
Carlos de Camargo, Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa Henrique de Araújo,
Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Rafael Marreiro de Godoy e Rodrigo Nunes de Oliveira.
Vereador ausente: nenhum.
Início dos trabalhos às 18h14min.
Expediente:
Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos Direitos
Humanos pelo Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes.
A Ata da 17ª Sessão Ordinária, realizada em 23 de Maio de 2016, foi lida e aprovada por
unanimidade;
A Ata da 13ª Sessão Extraordinária, realizada em 16 de Maio de 2016, foi lida e aprovada
por unanimidade;
A Ata da 15ª Sessão Extraordinária, realizada em 19 de Maio de 2016, foi lida e aprovada
por unanimidade;
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
Projetos do Executivo:
Projeto de Lei n° 040-E, de 30/05/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe
sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2017 e dá outras
providências”.
Projetos do Legislativo:
Requerimentos:
Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA) – nºs: 167. Solicita informações
sobre a possibilidade de roçada e limpeza no córrego ao lado da Igreja Gideões, que fica na
Avenida São Roque, Bairro da Estação, nos fundos da casa nº157 (casa do Senhor Antonio
Carlos Mariano); 168. Solicita informações sobre a possibilidade de construção, com
urgência, de rampa de acesso para cadeirantes na viela que se liga ao Hospital Santa Casa
(viela entre as ruas Santana e Santa Isabel); 169. Solicita informações sobre a
possibilidade de construção de uma calçada entre outras duas, interligando-as, na Rua
Santana, próximo à entrada da viela que liga a Rua Santana a Rua Santa Isabel, bem como
o concerto das referidas calçadas; 170. Solicita informações sobre a possibilidade de o
Executivo adotar providências co relação a problemas causados por água pluviais que
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descem pela Rod. Raposo Tavares Km 54 (Oeste sentido Capital/Interior) e invadem o sítio
da senhora Kátia (localizado à Rua José da Silva Bertolo n°35) e a residência do senhor
Vladimir Aparecido de Andrade, localizado à Rua Brasílio Machado n°09, Bairro Vila Arruda,
Distrito de Maylasky; 171. Solicita informações sobre a possibilidade de desassoreamento
do Rio Aracaí, em toda a extensão, a começar pelo trecho próximo a Vinícola Terra do
Vinho, perto da Ponte Durval Villaça, paralela à Rua Santa Terezinha, Jardim Villaça;
172/2016. Solicita informações sobre a possibilidade de corte e retirada de pinheiros que
estão oferecendo perigo aos moradores da Rua Romilda Rosa Leite Meleiro, com esquina
da Rua Vicente da Costa, na altura dos imóveis nºs 540 e 545.
2. Vereador Israel Francisco de Oliveira – n°s: 173/2016. Solicita informações sobre a
não reconstrução de muro e calçada próximos ao córrego que passa sob a Rua José
Bonifácio de Andrade e Silva.
Indicações:
1. Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA) – nºs: 629. Solicita sinalização e
lombada na Avenida São Roque, Bairro da Estação; 630. Solicita o desassoreamento do Rio
Aracaí, em toda extensão, a começar pelo trecho próximo da Vinícola Terra do Vinho, perto
da Ponte Durval Villaça, paralela à Rua Santa Teresinha, Jardim Villaça; 631. Solicita
limpeza de caixa de esgoto e boca de lobo ao lado do imóvel nº 25 da Rua Jorge Araújo,
próximo ao Mercado Três Irmãos, Distrito de Maylasky; 632. Solicita reparo e
"operação tapa buraco" na Rua José Rosa, ao lado do imóvel nº 95, Jardim Ponta
Porã, Distrito de Maylasky; 633. Solicita, com urgência, desentupimento e limpeza de
caixa de esgoto e boca de lobo ao lado do imóvel nº 578 da Rua Leôncio de Toledo, Bairro
Vinhas do Sol, Distrito de Maylasky; 634. Solicita "operação tapa buraco" na Rua Antonio
Rodrigues de Arruda, Distrito de Maylasky; 635. Solicita, com urgência, manutenção
(motonivelamento e cascalhamento) na Rua Josefa Godinho de Oliveira Albuquerque,
antiga "Rua de Servidão", Bairro Alto da Serra; 646/2016. Solicita o corte e a retirada de
pinheiros que estão oferecendo perigo aos moradores da Rua Romilda Rosa Leite Meleiro,
com a esquina da Rua Vicente da Costa, na altura dos imóveis nºs 540 e 545.
2. Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 636. Reitera pedido feito através da Indicação n°
550/2016, solicitando serviços de motonivelamento, cascalhamento e roçada para as
Travessas: João da Cruz, Anizia da Cruz, Maria Eulina da Cruz dos Santos, Nair da Cruz
Thimóteo e José Augusto da Cruz, Vila Lino; 637. Solicita serviços de motonivelamento,
cascalhamento e roçada para as Ruas: Nayojin, Toshio Kobayashi, Travessa Aracy Marcelo;
638. Solicita serviços de motonivelamento, cascalhamento e roçada para as ruas do
Loteamento das Acácias, Bairro Saboó; 639. Reitera pedido feito através da Indicação n°
612/2016, solicitando serviços de roçada e remoção dos matos cortados na Estrada
Municipal do Carmo e Estrada Quilombo do Carmo, Bairro do Carmo; 640. Reitera pedido
feito através da Indicação n° 326/2016, solicitando roçada no terreno em frente à EMEF Dr.
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Rabindranath Tagore dos Santos Pires, localizada na Rua Nossa Senhora do Carmo, Bairro
do Carmo; 641. Reitera pedido feito através da Indicação n° 609/2016, solicitando
operação tapa-buraco em trecho da Estrada Municipal do Carmo (inicializando na cabeceira
da Ponte Luiz Gonzaga), Bairro do Carmo; 642. Solicita serviços de motonivelamento,
cascalhamento nas Ruas Geraldo Nogueira Jordão, Osvaldo Ferreira e Estrada Antônio
Fermino de Moraes; 643. Reitera pedido feito através da Indicação n° 615/2016,
solicitando cascalhamento para Rua Major Agostinho Soares, no Loteamento Clube dos
Oficiais da Polícia Militar, Bairro do Carmo; 644. Reitera pedido feito através da Indicação
n° 572/2016, solicitando serviços de motonivelamento, cascalhamento para Rua
Comandante Edgard Pereira Armond, Rua Major PM Lauro Durães, Lot. Clube dos Oficiais,
Bairro do Carmo; 645/2016. Reitera pedido feito através da Indicação n° 388/2016,
solicitando serviços de motonivelamento, cascalhamento e roçada para a Estrada da
Mantiqueira, Estrada Serra do Mar, Estrada do Japi, Estrada Serra da Cantareira, Estrada
Serra Leoa, localizadas no Loteamento Chácara Recreio Lago Azul.
Vereador Alexandre Rodrigo Soares– nºs: 647. Solicita o prolongamento de extensão
de rede de esgoto na Rua Sabatini Alceste, Santo Antônio; 648. Solicita serviços de
motonivelamento e cascalhamento na Rua Antônio Joaquim de Moraes. (Buracão); 649.
Solicita os serviços de roçada e limpeza da tubulação de águas pluviais na Rua Anésio de
Moraes (Buracão); 650/2016. Solicita reconstrução da rede de esgoto da Rua Antônio
Meleiro, Santo Antônio.
Vereador Rafael Marreiro de Godoy – nºs: 651. Solicita a implantação de 02 (duas)
lombadas na Rua José Benedito Rodrigues em frente ao n°s: 207 e 127, localizadas no
Distrito de São João Novo; 652. Solicita a implantação de 02 (duas) lombadas na Rua
Carlos Pedroso, localizadas no Jardim Ponta Porã, Maylasky; 653. Solicita a possibilidade de
instalação de um toldo na entrada da EMEI São João Novo, conhecida como Ciclo I,
localizada na Praça Takechi Shimaru em São João Novo; 654. Solicita a colocação de 02
(dois) bicos de luz na Rua Osni Coelho n°608, Travessa da Estrada do Paiol, Fazenda
Roma, Distrito de São João Novo; 655. Solicita a realização dos serviços de limpeza e
roçada no córrego localizado em São João Velho; 656. Solicita a realização dos serviços de
limpeza em todas as bocas de lobo de São João Velho; 657/2016. Solicita a realização dos
serviços de limpeza em todas as bocas de lobo de São João Velho.
Moções:
Vereador Luiz Gonzaga de Jesus– nº: 086/2016. De Pesar pelo falecimento da
estimada Senhora Lourdes de Mello Marques.
Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes e Marcos Augusto Issa Henriques de
Araújo – nº: 088/2016. De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Romeu
Schumacker.
Vereadores Israel Francisco de Oliveira e Alfredo Fernandes Estrada – nº:
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090/2016. De Pesar pelo falecimento da estimada Senhora Noêmia.
Matérias analisadas no expediente:
(Com parecer favorável da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação).
Moção de Pesar– n°s 086, 088 e 090/2016 – a Mesa Diretora a encaminhará;
Indicações – nºs 629 a 657/2016 – a Mesa Diretora as encaminhará.
Tribuna:
Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Informa que se viu na obrigação de
subir à Tribuna hoje, devido a alguns acontecimentos. Comenta que recebeu algumas
ligações de munícipes, informando que a Creche Alan Kardec, ficou hoje sem energia
elétrica, por conta da falta de pagamento da conta, e as crianças voltaram para casa, com
suas mães, que deixaram de comparecer aos seus trabalhos.
Vereador Etelvino Nogueira: Informa que também, recebeu ligações do esposo de
uma das professoras sobre a falta de energia na Creche Alan Kardec, e também cuidou do
caso, e em contato com o Senhor Marcos, foi informado que foi regularizada a situação da
iluminação na Creche Alan Kardec.
Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Agradece ao Vereador Etelvino
Nogueira, pela explanação, mas muitas mães voltaram com seus filhos para casa,
deixando de ir aos seus trabalhos. Deixa claro o seu entendimento sobre a OS
Organização Social, que serão os novos Administradores da Santa Casa de São Roque.
Comenta que as ONGS tendem a melhorar as instituições administradas por elas, ou a
piorar, dependendo da qualificação profissional de quem administra. Informa que não
houve tempo hábil, para resolver o assunto do Senhor Prefeito, contratar a OS,
Organização Social, para administrar a Santa Casa de São Roque. Ressalta que, no seu
entender, o Senhor Prefeito deveria devolver a Direção da Santa Casa, à quem de direito,
à Irmandade, que administrou a Santa Casa, por mais de cem anos, e não esse ato de
transferir a Administração da Instituição para a Organização Social, como foi feito. Alerta
que, não podemos esquecer o fato ocorrido dos falsos médicos, divulgado na Mídia
Nacional, que denegriu o nome da Cidade de São Roque, no Brasil. Ressalta que, há
necessidade de se realizar Auditorias na Prefeitura e na Santa Casa, com a finalidade de
esclarecer a dívida da Instituição Santa Casa, contraída depois da Intervenção do Senhor
Prefeito, e que também, existe a necessidade da atuação do Ministério Público, neste caso
da dívida feita pela Prefeitura Interventora, para a Santa Casa pagar, motivo pela qual a
mesma ficou sem condições de liquidar o valor aproximado 16 milhões de reais, e a
Instituição perdeu quase todos os direitos de atuação no Município, em conseqüência
dessa Intervenção feita pelo Senhor Prefeito Daniel de Oliveira Costa.
ORDEM DO DIA:
Projeto de Lei n° 030-L, de 12/05/2016, de autoria do Vereador Adenilson Correia
(Mestre Kalunga), que “Institui o “Dia Municipal do Técnico e Auxiliar de Enfermagem” no
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calendário Oficial de Eventos da Estância Turística de São Roque”. O Projeto foi aprovado
por unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria simples.
Projeto de Lei n° 031-L, de 16/05/2016, de autoria Da Mesa Diretora que, “Altera a Lei
nº3013, de 29/12/2006, que dispõe sobre a reestruturação administrativa e funcional da
Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, institui o Plano de Cargos, salários e
carreiras e dá outras providências. E EMENDAS 01 e 02, de autoria dos Vereadores Flávio
Andrade de Brito, Israel Francisco de Oliveira e Mauro Salvador Sgueglia de Góes. A
EMENDA n° 01 foi rejeitada por 10 (dez) votos contrário dos Vereadores Adenilson Correia
(MESTRE KALUNGA), Alacir Raysel, Alexandre Rodrigo Soares, Donizete Plínio Antonio de
Moraes, Etelvino Nogueira, Israel Francisco de Oliveira, Luis Gonzaga de Jesus, Marcos
Augusto Issa Henriques de Araújo, Mauro Salvador Sgueglia de Góes e Rodrigo Nunes de
Oliveira e 04 (quatro) votos favoráveis dos Vereadores Flávio Andrade de Brito, José
Antonio de Barros, José Carlos de Camargo e Rafael Marreiro de Godoy. A EMENDA nº02
foi aprovada por 13 (treze) votos favoráveis dos Vereadores Adenilson Correia (MESTRE
KALUNGA), Alacir Raysel, Alexandre Rodrigo Soares, Donizete Plínio Antonio de Moraes,
Etelvino Nogueira, Israel Francisco de Oliveira, José Antonio de Barros, José Carlos de
Camargo, 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 01
(um) voto contrário do Vereador Flávio Andrade de Brito. O projeto foi aprovado com 12
(doze) votos favoráveis dos Vereadores Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA), Alacir
Raysel, Alexandre Rodrigo Soares, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino Nogueira,
Israel Francisco de Oliveira, José Antonio de Barros, José Carlos de Camargo, 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 contrários dos
Vereadores Flávio Andrade de Brito e Rafael Marreiro de Godoy, em única discussão,
votação nominal e maioria absoluta.
REDAÇÃO FINAL ao Projeto de Lei nº 031-E, de 16/05/2016, de autoria Da Mesa
Diretora que, “Altera a Lei nº3013, de 29/12/2006, que dispõe sobre a reestruturação
administrativa e funcional da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, institui
o Plano de Cargos, salários e carreiras e dá outras providências”. A Redação Final foi
aprovada por unanimidade em única discussão, votação simbólica e maioria simples.
Projeto de Lei nº 033-E, de 02/05/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o
Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$350.000,00 (trezentos e
cinquenta mil reais) no orçamento vigente”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em
segunda discussão, votação nominal e maioria absoluta.
Projeto de Lei nº 034-E, de 02/05/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o
Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$500.000,00 (quinhentos
mil reais) no orçamento vigente”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em segunda
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6. 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
unanimidade em primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta.
7. Requerimentos – nºs 167 e 173/2016. Foram aprovados por unanimidade em única
discussão, votação simbólica e maioria simples.
Explicação Pessoal:
1. Vereador Etelvino Nogueira: Comenta sobre a situação da regularização imobiliária no
Município de São Roque, assunto discutido hoje pela manhã, com o Vereador Rodrigo
Nunes, sobre a questão da regularização imobiliária. Informa que na semana passada,
esteve junto aos representantes da Sabesp, Senhor Cícero e Senhor Marcos, de Botucatu,
e vieram visitando a Região do Jardim Camargo até Pilão D´Água e Bairro Juca Rocha.
Lembra que nas Décadas de 60, e 80 a 90, os Governos Municipais da época, Prefeitura e
Câmara, entenderam que, o ideal para aquela Região seria residencial Informa que fez
um levantamento, e constatou naquele eixo, saindo do Jardim Camargo até,
praticamente, no Bairro Pilão D`Água, em torno de 21 e 22, entre loteamentos,
condomínios e desmembramentos, existem em torno de 15 ou 16 loteamentos regulares.
Naquela época os Governos Municipais estabeleceram lotes, entre 2000 e 3000 metros.
Ocorre que se for feito levantamento, não se tem 30 ou 40% de ocupação desse
loteamento, e existem boas chácaras abandonadas, por falta de infraestrutura mínima,
como manutenção nas vias públicas, falta de segurança e escolas. Diz que vem falando,
desde 1997, desde o início do seu primeiro mandato, que é importante o Município
investir em infraestrutura. Faz referência ao Vereador Guto Issa, que é Oficial de Justiça,
que sabe do assunto que ele está se referindo, de boas chácaras abandonadas, porque
vários Executivos do passado não conseguiram implantar a infraestrutura, naquela
localidade.
Aparte Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Comenta que tem
interesse nessa área de fracionamento de solo, e que vem atuando junto ao Vereador
Etelvino nesse mandato, e que se dedicam a esse aspecto. Diz que sexta-feira passada,
esteve intimando (como Oficial de Justiça) no Patrimônio do Carmo e viu a quantidade de
lotes existentes lá. Sugere ao próximo Executivo Municipal, a elaboração de um programa
de regularização dessas áreas e de investimentos, porque os lotes não são vendidos, por
falta de infraestrutura. Comenta que a Cidade de São Roque, conta com muitos lotes que
poderiam abrigar uma boa parte da população. Diz que a idéia do Vereador Etelvino é
ótima, porque um programa de regularização imobiliária, agregará valor nessa área
residencial, e vai fazer com que muitas pessoas voltem a comprar lotes no Município.
Informa que nas Administrações passadas, a fiscalização permitia que os proprietários
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vendessem esses lotes, os quais foram abandonados pelos novos compradores por falta
de estrutura.
Vereador Etelvino Nogueira: Diz que o Município deixou de ganhar um filão
importante de IPTU, das pessoas que abandonaram os terrenos da área residencial, que
poderia ter uma estrutura para atender as necessidades dessas pessoas, se houvesse um
programa de regularização imobiliária. Ressalta que o Município terá grandes ganhos na
Receita Orçamentária, se algum futuro Prefeito, abraçar essa questão de Regularização
Imobiliária na Cidade de São Roque. Informa que o Patrimônio do Carmo, teve êxito na
melhora da estrutura, porque a população se juntou, criou infraestrutura e regularizou a
situação imobiliária do local, mas esses lotes são para uma outra classe social. Informa
que a Agência Nacional, publicou informativo, que: “quem for associado do Plano de
Saúde, que migre para outros planos”. Cobra da Prefeitura informação sobre o Plano de
Saúde da Santa Casa. Diz que falou com o Senhor Francisco de Sá, que pediu um prazo
para prestar as informações. Fala que há necessidades de informações e providências,
porque metade dessas nove mil vidas associadas ao Plano de Saúde, vão migrar para o
SUS -Sistema Único de Saúde.
2. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Comenta que foi informado que a Empresa
ACZO Nobre, estará alugando máquinas e equipamentos para retirar os restos da ponte
tombada no Rio Carambeí, no Bairro Jardim Guaçu. Outra situação semelhante ocorre no
Bairro Junqueira. Informa que é obrigação da Prefeitura, a retirada dos restos da ponte
tombada no Rio Carambeí, e a construção de nova ponte naquele local. A empresa Super
Tintas, geradora de empregos no Município, tem extrema necessidade da ponte de acesso
e se propõe a retirar os restos da ponte tombada no Rio Carambeí. Relata que a
Prefeitura gastou oitocentos mil reais, com locação de som, e dois mil e setecentos reais,
com locação de veículos, e nada foi feito para a reconstrução das pontes tombadas. Outra
situação de necessidade de providências urgentes da Prefeitura, é a reconstrução da
Avenida Antonino Dias Bastos (Avenida Marginal) no Centro da Cidade, que foi destruída
com a enchente do mês de março, e até o momento continua sem conclusão das obras.
Cobra do Senhor Prefeito, providências junto ao setor competente, para a reconstrução da
Avenida Marginal, no Centro da Cidade. Expressa seu desejo de poder elogiar essa
Administração Municipal, mas infelizmente, não vê como. Informa que admira o Vereador
Mandi, e sente pelos problemas que esse Vereador vem sofrendo, por fazer parte da Base
do Prefeito. Convida os Vereadores para assinar juntos, seu Requerimento sobre a
reconstrução da Avenida Marginal. Fala que tem alta estima pelos Funcionários Assessores
dos Vereadores e lamenta a exoneração através do Projeto de extinção dos 15 cargos
existentes. Comenta sobre o Projeto nº.31/2016, que extingue os 15 cargos de
Assessores dos Vereadores, para cumprimento de determinação do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, que reprovou as Contas da Câmara Municipal, no ano de 2014.
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3. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Comenta sobre a situação da rede de esgoto da Vila
Nova São Roque. Expõe no telão do Plenário Legislativo, fotos da boca de lobo, localizada
na Rua Guararema, na Vila Nova São Roque, com necessidades de reparos pelos
responsáveis, que se encontra sem tampas e obstruída, jorrando dejetos na via pública, e
oferecendo riscos à saúde da população. Solicita providências da Prefeitura, para a Rua
Barão do Rio Branco, no Bairro Junqueira, onde caiu um barranco, que oferece riscos aos
moradores locais. Informa que nesse local onde caiu o barranco, reside uma Senhora de
90 anos de idade, que não tem recursos financeiros, e que ainda o Senhor Prefeito
mandou retirar essas pessoas de lá. Diz que precisa falar desses acontecimentos, porque
os Vereadores estão aqui para representar a população. Fala que isso é sério, porque
hoje, é essa Senhora na situação difícil, e amanhã, poderá ser qualquer um de nós.
Aparte Vereador José Carlos de Camargo: Informa sobre o barranco tombado na
Rua Barão do Rio Branco, no Bairro Junqueira, onde a Prefeitura já esteve lá, para
socorrer, mas um Vereador da oposição também esteve lá, e impediu os funcionários da
Prefeitura de socorrer as pessoas e ainda ameaçou denunciar no Ministério Público.
Encerram-se os trabalhos às 20h26min.

