Ata da 15ª Sessão Ordinária de 09 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 18h30min.
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 14ª Sessão Ordinária, realizada em 02 de Maio de 2016, foi lida e aprovada por
unanimidade;
A Ata da 9ª Sessão Extraordinária, realizada em 06 de Abril de 2016, foi lida e aprovada por
unanimidade;
A Ata da 12ª Sessão Extraordinária, realizada em 27 de Abril de 2016, foi lida e aprovada
por unanimidade;
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 abril de 2016 e informa que o mesmo encontra-se à disposição para consulta na Diretoria Técnica Legislativa;
O 1º Secretário faz a leitura do relatório mensal de atividades da Coordenadoria Municipal
da defesa Civil da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, referente ao mês de março de 2016 e informa que o mesmo encontra-se à disposição para consulta na Diretoria
Técnica Legislativa;
O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação o Projeto de Lei Complementar 001-L, de 14/03/2016, de
autoria do Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes e Israel Francisco de Oliveira, que
“Institui a concessão de remissão do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) incidente
sobre os imóveis edificados atingidos por enchentes”. O Parecer Contrário foi aprovado por
08 (oito) votos favoráveis dos Vereadores Adenilson Correia, Alacir Raysel, Alexandre Rodrigo Soares, Flávio Andrade de Brito, José Antonio de Barros, Jose Carlos de Camargo, e
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,
Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, Mauro Salvador Sgueglia
de Góes e em única discussão e votação nominal e maioria simples;
Projetos do Executivo:
Projeto de Lei n° 030-E, de 02/05/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza a
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doação de um terreno à Fazenda Pública do Estado de São Paulo, para instalação do novo
Fórum de São Roque”.
Projeto de Lei n° 031-E, de 02/05/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza a
doação de um terreno à Fazenda Pública do Estado de São Paulo”.
Projeto de Lei n° 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”.
Projeto de Lei n° 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$550.000,00 (quinhentos mil reais) no orçamento vigente”.
Requerimentos:
Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA) – nºs: 155/2016. Solicita informações sobre a possibilidade de pavimentação asfáltica das ruas Achiles Augusto de Moraes e Pedra da Lua, Bairro Sorocamirim, com início no Km5,4 da Estrada do Vinho.
Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – n°s: 156/2016. Solicita informações
sobre o concurso público aberto recentemente na Prefeitura da Estância Turística de São
Roque.
Indicações:
Vereador Luiz Gonzaga de Jesus – nºs: 522/2016. Solicita colocação de um abrigo
para ônibus, padrão da Cidade, na Rua São Joaquim, em frente ao imóvel nº 402, Centro
da Cidade.
Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA) – nºs: 523/2016. Solicita a
canalização do Córrego, localizado atrás da CEMEI Adelina Mischiatti Caparelli e dá EMEI
Aparecida Leite Dias, ao lado da Rua Professora Célia Assé Jacob, Distrito de Maylasky;
524. Solicita a colocação de 05 (cinco) braços de luz, na Rua Pedra da Lua, próximo a Rua
Achiles Augusto de Moraes, localizadas na Estrada do Vinho, Km 4,5, Bairro Sorocamirim;
525. Solicita a realização de operação "tapa buraco" na Rua São Francisco, Bairro Jardim
Villaça, em frente ao n°325, assim como o nivelamento do asfalto que está se encontra em
desnível; 527. Solicita pavimentação asfáltica nas ruas Achiles Augusto de Moraes e Pedra
da Lua, Bairro Sorocamirim, com início no km 5,4 da Estrada do Vinho; 540. Solicita, com
urgência, roçada, capinação, motonivelamento e cascalhamento na Rua Mandovi II; 541.
Solicita, com urgência, "operação tapa buracos" e manutenção na Rua Argemiro de Barros,
em frente ao imóvel nº 101, Bairro Vinhas do Sol; 542. Solicita, com urgência, "operação
tapa buracos" em frente ao ponto final de parada de ônibus da Rua Giuseppe Primiani, com
a esquina da Rua Antonio Ferreira de Almeida; 543/2016. Solicita prolongamento de rede
de água em toda a extensão da Rua 9, Bairro São João Velho, Mont Serrat, Distrito de São
João Novo.
Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – nºs: 526/2016. Solicita a colocação
de braços de iluminação pública em 03 (três) postes localizados no final da Rua Benedito
Marchi Filho (antiga "Rua Santa Cruz") e em 01 (um) poste localizado no início da Rodovia
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Quintino de Lima.
Vereador Rafael Marreiro de Godoy – nº: 528. Solicita a colocação de 01 (um) bico de
luz na Rua 1, em frente a Igreja Congregação Cristã do Brasil, localizada no bairro São Julião, Distrito de São João Novo; 529. Solicita a colocação de 02 (dois) bicos de luz na Rua
Leonor, em frente a Igreja Congregação,localizada na Vila Vinhas, Distrito de São João Novo; 530. Solicita a realização dos serviços de limpeza em todas as bocas de lobo do Distrito de São João Novo; 531. Solicita a implantação de 02 (duas) lombadas na Rua José Benedito Rodrigues, em frente ao n°207 e 127, Distrito de São João Novo; 532. Solicita a
realização da limpeza do córrego Taxaquara em São João Velho; 533/2016. Solicita a
coocação de 03 (três) postes com iluminação pública ao lado do Ginásio de Esportes em
São João Novo.
Vereador Alexandre Rodrigo Soares– nºs: 534. Solicita a realização dos serviços de
poda de árvores na Rua Anésio de Moraes, Buracão; 535. Solicita pavimentação asfáltica
na Rua Sabatini Alceste, Vila Santo Antonio; 536. Solicita pavimentação asfáltica na Rua
Antônio Meleira, Jardim Florida; 537/2016. Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento em todas as ruas do Bairro Planalto Verde.
Vereador José Carlos de Camargo nºs: 538. Solicita execução de serviços de capinação
e limpeza de todas as ruas do Jardim Ester; 539/2016. Solicita execução de serviços de
capinação e limpeza de todas ruas do Bairro Junqueira.
Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 544. Reitera pedido feito através da Indicação n°
460/2016, solicitando a implantação de lombada na Estrada Municipal do Caetê, uma próxima a antiga "Adega Caetê", outra em frente a "Agnus" e por último uma em frente ao
antigo bar do "Valdomiro"; 545. Reitera pedido feito através da Indicação n° 403/2016,
solicitando a implantação de lombada na Estrada Municipal do Carmo (próximo ao Mercado
Portal e ao Laboratório Tecam), localizada no Bairro do Carmo; 546. Reitera pedido feito
através da Indicação n° 466/2016, solicitando alargamento na Travessa Ernesto Fermino de
Moraes, próximo ao Sítio das Peras, Bairro Serrinha; 547. Reitera pedido feito através da
Indicação n° 461/2016, solicitando a substituição de lixeira por container de lixo, na Estrada Serrinha do Carmo; 548. Reitera pedido feito através da Indicação n° 513/2016, solicitando serviços de roçada para Estrada Municipal do Carmo; 549. Reitera pedido feito através da Indicação n° 392/2016, solicitando a realização de limpeza dos bueiros roçada e
capinação nas Ruas Nossa Senhora do Carmo, José Benedito Carmo, Aniseta dos Santos,
Pedro Marcellino, Anselmo Martines, Santa Clara, Valentino do Carmo, Cruzeiro, Dom Pierino Crispiatico e Viela Alzira do Carmo, Bairro do Carmo; 550. Solicita serviços de motonivelamento, cascalhamento e roçada para as travessas: João da Cruz, Anízia da Cruz, Maria
Eulina da Cruz dos Santos, Nair da Cruz Thimóteo, José Augusto da Cruz, Vila Lino; 551.
Reitera pedido feito através da Indicação n° 469/2016, solicitando serviços de motonivelamento, cascalhamento, na Estrada Juca Rocha, Mário Andrade, Lagoa, Pilão D'água, Estrada das Pedras, Taipas, da Serra, Recanto da Serra e Sétimo Céu; 552. Reitera pedido feito
através da Indicação n° 206/2016, solicitando implantação de tubulação de águas pluviais,
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para um trecho da Estrada José Silvestre da Rocha; 553/2016. Reitera pedido feito através da Indicação n° 204/2016, solicitando serviços de motonivelamento, cascalhamento,
roçada e tubulação de águas pluviais para Rua Benedito Vaz Pires.
Moções:
Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes – nº: 064. De Congratulações aos
Organizadores da “9ª Copa Canguera de Futebol Amador” e à Equipe “Inimigos da Bola
Futebol Clube”, Campeã do Torneio.
Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA)– nº: 076. De Congratulações à
Sociedade Cívica e Religiosa dos Cavaleiros de São Jorge e a Comissão Organizadora da
87ª Romaria dos Cavaleiros de São Jorge.
Vereadores Alacir Raysel– nº: 078/2016. De Pesar pelo falecimento da estimada
Senhora Tereza Meneguezzo Gomes.
Vereador Rafael Marreiro de Godoy – nº: 079/2016. De Pesar pelo falecimento do
estimado Senhor Erivelto de Moura.
Matérias analisadas no expediente:
(Com parecer favorável da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação).
Moção de Congratulações– n°s 064 e 076/2016 – a Mesa Diretora a encaminhará;
Moção de Pesar– n°s 078 e 079/2016 – a Mesa Diretora a encaminhará;
Indicações – nºs 522 a 553/2016 – a Mesa Diretora as encaminhará.
Tribuna:
Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Começa seu discurso falando sobre o
Concurso Público, que o Senhor Prefeito, pretende realizar em São Roque. Fala que além
dos fatos que já estão envolvidos nesse Concurso, problemas financeiros, problemas da
empresa contratada para realização desse concurso, com histórico de problemas em outros concursos. Comenta que Cidadãos estão com dúvidas referentes ao Edital. Alegam
que o Edital apresente diversas situações passíveis de nulidade, como o item 2. Das condições para inscrição, ao item 2.1.11, que diz “Não receber proventos de aposentadoria
ou remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvados os cargos acumuláveis
previstos na Constituição Federal”. Ao lê-lo entende-se que há cerceamento de direitos,
ou seja, quem é servidor público está impedido de prestar esse concurso. Afirma que é a
favor do Concurso, mas desde que seja feito com transparência, para a população. Fala
que pessoas se inscreveram no processo e de repente topam com situações duvidosas no
Edital, a população quer transparência. Fala que com relação a esse concurso tem o Requerimento 156/2016, com vários questionamentos para que se possa resolver isso. Há
de se ressaltar que o Senhor Prefeito não deu a reposição salarial devida aos Funcionários
Públicos, alegando que as contas não estavam muito boas. Há de se ressaltar também,
que dos 5% que o Senhor Prefeito havia enviado a este Legislativo, em Janeiro, fez uma
proposta dando um reajuste muito aquém do solicitado pelos Funcionários Públicos, que
seria os 10,67%. Fala que quanto ao seu Requerimento feito para saber sobre a economia
do Senhor Prefeito, com a redução de jornada da Prefeitura, foi enviada a resposta pelo
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Executivo, que a economia foi de oitocentos e trinta e três mil, novecentos e vinte e dois
reais e trinta e um centavos, por três meses de redução de jornada do Executivo. Diz que
resta dizer o quanto a Prefeitura deixou de arrecadar dos munícipes que achavam as portas fechadas. Com relação às ruas da Vila Amaral, destruídas com os caminhões que fizeram o aterro às nascentes da Vila Amaral, autorizados pelo Senhor Prefeito, há necessidade de se fazer um recapeamento nas Ruas da Vila Amaral, em especial na Rua das Açucenas. Diz que com relação às denúncias que estão sendo feitas ao Senhor Prefeito e aos
Vereadores devem conter provas reais. E com relação à sua pessoa, tudo o que fez no
seu mandato assina em baixo.
2. Vereador Etelvino Nogueira: Comenta sobre a questão da inauguração do contorno da
Rodovia Raposo Tavares, ocorrido na semana passada. Fala que foi organizada uma Comissão, constituída por ele, e os Vereadores José Carlos de Camargo, Alacir Raysel, e
Adenilson Correia (Mestre Kalunga), para acompanhar a realização do Projeto das obras
do Contorno da duplicação da Rodovia Raposo Tavares, no Município de São Roque. Fala
que além do desdobramento do contorno será feita a duplicação da Rodovia Raposo Tavares. Fala que a Concessionária, já está há 18 anos trabalhando e até a presente data, o
Município não conta com 100 m de duplicação. Informa que para quem vem de Sorocaba
não consegue acessar a Rodovia Castelo Branco. Fala que o objetivo era tirar o trânsito
intenso da Rua São Joaquim. E ocorre que ficou pior o acesso à Estrada do Vinho, no Distrito de Canguera. Diz que já encaminharam Ofícios à ARTESP, com manifesto contrário
ao que vem sendo realizado na Rodovia Raposo Tavares.
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que quando foi inaugurado o 1º
provisório, foi prometido que em 2017, seriam executados acessos.
Aparte Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA): Parabeniza o Vereador
Etelvino Nogueira, pela sua atuação como Presidente da CAR, e pela sua luta pela Rodovia Intermunicipal. Acredita que os Turistas terão dificuldade para acessar a Estrada do
Vinho.
Vereador Etelvino Nogueira: Diz que a obra do desvio da Rodovia Raposo Tavares,
não atende aos anseios da sociedade, com a falta de retornos aos bairros.
3. Flavio Andrade de Brito: Comenta sobre a realização de serviços de limpeza no Distrito
de São João Novo. Informa que esteve junto ao Senhor Prefeito Daniel, para expor a situação do Distrito, e o mesmo ofereceu atenção especial, e iniciou colocando as máquinas e
os funcionários para executar os serviços de limpeza e roçada na Região dos Bairros Vila
Vinhas, Volta Grande e bairros vizinhos. Agradece ao Senhor Prefeito por colocar a equipe
de trabalho nas ruas do Distrito de São João Novo. Agradece a Cia Sabesp pela conclusão
dos serviços da extensão da rede de água potável nos Bairros do Distrito de São João
Novo. Diz que o povo da Volta Grande, também agradece a Sabesp. Cobra do Senhor
Prefeito providências para execução de melhorias na Praça de São João Novo, e substituição das lâmpadas queimadas.
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4. Israel Francisco de Oliveira: Comenta sobre a situação que estão passando alguns
Vereadores vítimas de denúncias anônimas, nesse momento próximo às Eleições Municipais. Fala que sabe o estrago que faz na vida da pessoa que é vítima de uma denúncia
como esta. Lembra que sofreu denúncias há quatro anos, e sofreu muito com isso. Fala
que tem muito respeito por todos os Vereadores. Lamenta que existam pessoas que fazem esse tipo de denúncia maldosa aos Vereadores. Fala que não compactua com esse
tipo de atitude, de denunciar os Vereadores. Fala que concorda com a fala do Vereador
Etelvino Nogueira, sobre as falhas das obras do Contorno da Rodovia Raposo Tavares,
realizada pelo Governo do Estado, cujo Projeto não atende às necessidades da população,
com diversos bloqueios de acessos aos bairros da Cidade. Diz que faltou saída para a Cidade de Ibiúna, Fala que a Rua da Santa Casa, está com trânsito muito intenso, faltou
comunicação com a população, com o Poder Legislativo e Executivo para realização dos
acessos aos bairros, fala que faltou ações para melhorar o acesso da população. Fala que
vem sendo procurado pelos moradores do Bairro Jardim Guaçu, os quais reclamam que
estão sofrendo com as conseqüências das enchentes ocorridas no mês de março, que
deixou o bairro em estado de emergência e até o momento nada foi feito para amenizar a
situação. Cobra do Senhor Prefeito, providências junto ao setor competente para executar
serviços de manutenção no Bairro Guaçu, em especial com atenção para a restauração da
ponte caída, execução de desassoreamento do Rio Carambeí e limpeza nas ruas.
5. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Comenta sobre a Rodovia Raposo Tavares.
Fala que na sexta-feira, o Governador do Estado de São Paulo, Senhor Geraldo Alckimin,
esteve na Cidade, para a inauguração do prolongamento das obras do contorno da Rodovia Raposo Tavares em São Roque. Fala que a população reclama dessa obra de desvio
da Rodovia Raposo Tavares, devido a falta dos retornos aos Bairros.
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Diz que ligou na Viaoeste,
para saber o que está acontecendo com o trânsito intenso na região da Santa Casa, nas
Ruas: Benedito Marques Filho, Quintino Bocaiúva, São Joaquim, e informaram a ele, que
está faltando sinalização, e vão colocar. Informa que faltaram obras de retorno e acesso
aos Bairros.
Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Expõe no Telão do Plenário, fotos dos Cemitérios,
onde se vê muita sujeira. Fala que vem recebendo muitas reclamações dos munícipes
sobre a falta de manutenção nos Cemitérios. Cobra do Senhor Prefeito, providências junto
aos setores competentes para realização de serviços de limpeza nos cemitérios, que se
encontra em meio a muita sujeira, causando revolta da população. Comenta a respeito do
acesso dos moradores do Bairro do Marmeleiro, à Cidade de São Roque. Diz que existe
uma Rua na Vila Nova São Roque que precisa ser aberta para facilitar o acesso ao Bairro
Marmeleiro. Explica que ao término das obras de desvio da Rodovia Raposo Tavares do
Marmeleiro, os moradores dos Bairros Marmeleiro e Jardim Brasília, não terão acesso à
Rodovia Raposo como tem tido, terão que ir ao retorno da Cidade de Mairinque, para
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retornar para a Cidade de São Roque, por falta de abertura da Rua Ermete Ghissardi, que
daria acesso aos moradores.
Ordem do Dia:
Projeto de Lei n° 022-E, de 31/03/2016, de autoria do Poder Executivo que, “Autoriza a
Prefeitura a celebrar convênio com o Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN - SP”.
O projeto foi aprovado por unanimidade, em única discussão, votação nominal e maioria
absoluta.
Projeto de Lei nº 026-L, de 07/04/2016, de autoria do Vereador José Carlos de Camargo,
que “Dispõe sobre a concessão de auxílio moradia emergencial para desabrigados através
de benéfico eventual e dá outras providências”. O Projeto foi aprovado 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, Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos
Augusto Issa Henrique 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 em única discussão, votação nominal e maioria absoluta.
Projeto de Lei n° 027-E, de 14/04/2016, de autoria do Poder Executivo que, “Autoriza o
Poder Executivo a celebrar convênio com o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula
de Souza e dá outras providências”. O projeto foi aprovado por unanimidade, em única
discussão, votação nominal e maioria absoluta.
Projeto de Lei nº 025-E, de 07/04/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe
sobre a abertura de crédito suplementar no valor de R$2.900.000,00 (dois milhões e novecentos mil reais)”. O Projeto foi aprovado por 12 (doze) votos favoráveis dos Vereadores
Adenilson Correia (Mestre Kalunga), Alacir Raysel, Alexandre Rodrigo Soares, 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 e Rodrigo Nunes de Oliveira, e 02 (dois) votos contrários dos
Vereadores Donizete Plínio Antonio de Moraes e Rafael Marreiro de Godoy em segunda discussão, votação nominal e maioria absoluta.
Projeto de Decreto Legislativo n° 004-E, de 18/04/2016, de autoria do Vereador
Etelvino Nogueira que, “Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadã São-roquense à Senhora Nunziata Rana Vecchioli na Sessão Solene alusiva ao Dia da Comunidade Italiana”. O
projeto foi aprovado por unanimidade, em única discussão, votação nominal e maioria absoluta.
Projeto de Lei Complementar n° 001-E, de 12/01/2016, de autoria do Poder Executivo
que, “Concede o efeito repristinatório ao subitem 22, item IV, do Anexo I, da Lei Complementar nº24, de 23 de dezembro 2003 e dá outras providências”. O projeto foi aprovado
por 09 (nove) votos favoráveis dos Vereadores Adenilson Correia (Mestre Kalunga), Alacir
Raysel, Alexandre Rodrigo Soares, Etelvino Nogueira, Flávio Andrade de Brito, José Antonio
de Barros, José Carlos de Camargo, Luiz Gonzaga de Jesus e Rodrigo Nunes de Oliveira, e
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05 (cinco) votos contrários dos Vereadores Donizete Plínio Antonio de Moraes, Israel Francisco de Oliveira, Marcos Augusto Issa Henrique de Araújo, Mauro Salvador Sgueglia de
Góes e Rafael Marreiro de Godoy, em primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta.
7. Projeto de Lei nº 024-E, de 07/04/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o
Poder Executivo abrir crédito especial no valor R$1.940.000,00 (um milhão, novecentos e
quarenta mil reais), e dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no valor de
R$8.080.000,00 (oito milhões e oitenta mil reais)”. O Projeto foi aprovado por 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 Luiz Gonzaga de Jesus e Rodrigo Nunes de Oliveira, e 06 (seis) votos contrários dos Vereadores Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino Nogueira, Israel Francisco de Oliveira,
Marcos Augusto Issa Henrique de Araújo, Mauro Salvador Sgueglia de Góes e Rafael Marreiro de Godoy em primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta.
8. Requerimentos – nºs 144, 147 a 151 a 154 /2016. Foram aprovados por 14 (quatorze) votos favoráveis dos Vereadores 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 01 (um) voto contrário do
Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira em única discussão, votação simbólica e maioria simples.
Explicação Pessoal:
1. Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Comenta sobre o momento político. Lembra
que no passado era contra um grupo de pessoas que estavam no poder e passou a fazer denúncias também, e como as denúncias eram verídicas, passou a ser atacado por
essas pessoas com mentiras a seu respeito. Fala que se sente triste por passar por momentos de denúncias por pessoas maldosas. Informa que ao longo do seu mandato
conquistou muitos recursos para recapeamento de várias ruas de vários bairros na Cidade, junto ao Deputado Federal Marcelo Aguiar, Deputado Federal Eli Correia, e Secretário da Habitação Rodrigo Garcia. Comenta que conseguiu regularização imobiliária para
muitos proprietários no Município. Fala que se sente triste e revoltado com as denúncias, mas que faz parte da política suja, de pessoas que nada fazem de bom para beneficiar a Cidade. Diz que acredita que será arquivado o processo de denúncia anônima a
seu respeito, tentando denegrir o seu bom nome. Fala que é um Vereador lutador por
melhorias para a Cidade, que vem realizando muitos trabalhos, que vem dando grandes
resultados para a Cidade, como a pista de bicicleta no Jardim Bandeirante e Gabriel Piza. Lamenta que pessoas invejosas lancem na mídia denúncias maldosas a seu respeito.
Fala que é autor de vários projetos de melhorias para o Município. Fala que está a disposição da população. Diz que como ele é político vive exposto a situações como essa.
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2. Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA): Comenta sobre sua honestidade
e dignidade. Fala que está constrangido com pessoas mal intencionadas que vem tentando denegrir sua imagem e o seu bom nome, junto à população de São Roque. Diz
que acredita em Deus, que tudo isso vai ser esclarecido. Fala que domingo, Dia das
Mães, esteve na casa de sua mãe, junto às suas filhas e passou por situação desagradável junto à sua família, por conta dessas denúncias de pessoas de má fé, que tentam
denegrir o seu bom nome, com denúncia de suposto enriquecimento ilícito. Diz que como Vereador tem conquistado muitas melhorias para o Município de São Roque. Informa que tem muitas conquistas junto ao Governo do Estado, no Palácio do Governo. Diz
que uma das suas conquistas, é a conquista do convênio do Detran para a Cidade de
São Roque. Comenta que vem sendo humilhado, e abordado por muitas pessoas querendo entrevistas, pessoas da Imprensa, da TV TEM, e outros, e ele fala entrevistar por
que, meu Imposto de Renda está aí, para quem quiser ver. Afirma que são muitas as
investidas de pessoas maldosas contra sua pessoa. Parabeniza o Vanderlei por cuidar do
Trânsito na Cidade. Fala que é autor de muitos projetos, inclusive a conquista junto ao
Governo Estadual dos 500 mil reais para o Convênio do Detran para a Cidade de São
Roque. Fala que as Contas do Governo Municipal dos anos 2013 e 2014, foram aprovadas, que fizeram denúncias de supostas irregularidades. Parabeniza o Vanderlei pela
conquista do Detran para o Município de São Roque.
Encerram-se os trabalhos às 20h22min.
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