Ata da 25ª Sessão Ordinária de 08 de Agosto 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, Rodrigo Nunes de Oliveira e Rafael Marreiro de Godoy.
Vereador ausente: nenhum.
Início dos trabalhos às 14h30min.
Expediente:
Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos Direitos
Humanos pelo Vereador Rafael Marreiro de Godoy.
A Ata da 24ª Sessão Ordinária, realizada em 01 de Agosto de 2016, foi lida e aprovada por
unanimidade;
Presidente convida Vereador Osmar Aparecido de Oliveira Costa para prestar seu compromisso e apresentar a respectiva declaração de bens, em razão da denuncia ao mandato
de Vereador do Senhor Rodrigo Nunes de Oliveira. Da sua declaração de bens consta:
VEREADOR OSMAR APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA: 01 (um) Lote com 512 metros
quadrados localizado no Jardim das Flores, nº 08, Quadra “E”, em São Roque – SP, no
valor de R$15.000,00 (quinze mil reais); Investimentos e benfeitorias realizadas no Lote
com 512 metros quadrados localizado no Jardim das Flores, nº 08, Quadra “E”, em São
Roque – SP, no valor de R$210.000,00 (duzentos e dez mil reais); Dinheiro em espécie:
R$50.000,00 (cinqüenta mil reais); e 50% das cotas de capital da Empresa Costa & Costa
Ltda. ME, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).
O 1º Secretário faz a leitura da Denúncia protocolada pelo Senhor Emmerson José Ferreira
Pinto, sob o n°4410/2016, em 08/08/2016, em face do Vereador Adenilson Correia. Colocada em votação, a denúncia foi rejeitada por 12(doze) votos favoráveis dos Vereadores 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, Osmar
Aparecido de Oliveira Costa e Rafael Marreiro de Godoy e 01 (um) voto contrário do Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes em votação simbólica, deixando de votar o vereador
denunciado.
O Primeiro Secretário faz a leitura do Relatório mensal sobre a execução de coleta, tratamento e destinação final do lixo da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, referente
ao mês de junho de 2016, e informa que a mesma encontra se para consulta na Diretoria
Técnica Legislativa.
O Primeiro Secretário faz a Leitura do Relatório Final da Comissão Especial de Inquérito,
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instituída pela Portaria n°161/2014-L, de 22/12/2014, que “Dispõe sobre a criação de Comissão Especial de Inquérito para apurar eventuais irregularidades na aquisição de pedra
rachão, através da Ata de Registro de Preços n° 062/2013 – Pregão Presencial n°
026/2013, e na sua utilização, pela Prefeitura de São Roque”, alterada pela Portaria n°
051/2016-L, de 27 de junho de 2016.
Projetos do Legislativo:
Projeto de Resolução n° 013-L, de 01/08/2016, de autoria do Vereador Etelvino
Nogueira, que “Prorroga o Prazo de funcionamento da Comissão de Assuntos Relevantes –
CAR, criada para acompanhar a “Frente Parlamentar em Defesa da Raposo Tavares”;
Projeto de Lei n° 038-L, de 20/06/2016, de autoria do Vereador Adenilson Correia
(Mestre Kalunga), que “Dispõe sobre a exibição de filmes com disponibilização simultânea
de legendas nas salas de cinema da Estância Turística de São Roque”.
Projeto de Lei n° 049-L, de 01/08/2016, de autoria do Mesa Diretora, que “Fixa o
subsídio dos Vereadores para a 17ª Legislatura (2017-2020)”.
Projeto de Lei n° 050-L, de 01/08/2016, de autoria do Mesa Diretora, que “Fixa o
subsídio do Prefeito e Vice- Prefeito para a 17ª Legislatura (2017-2020)”.
Requerimentos:
Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nºs: 239/2016. Solicita
informações sobre a paralisação da castração de animais, no Município de São Roque.
Indicações:
Vereador Flávio Andrade de Brito – n°s: 839. Solicita a revitalização da Praça de São
João Novo, Takeshi Shimaru; 840/2016. Solicita a troca de um poste de madeira na Rua
Dona Aiglê Medeiros Oliveira, em frente ao nº384, Distrito de São João Novo.
Vereador Alacir Raysel – nºs: 841. Solicita implantação de redutor de velocidade na Rua
Santa Rosalina, Jardim Villaça; 842. Reitera a Indicação n° 816/2016, 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; 843. Reitera a
Indicação n° 815/2016, solicitando os serviços de roçada, capinação e limpeza nas vias
públicas, na área verde e no rio (ribeirão), do Pq. Primavera (Gabriel Piza); 844. Reitera a
Indicação n° 814/2016, solicitando medidas em relação ao buraco na Av. Guilherme de
Almeida, altura do n° 258, Bairro Gabriel Piza; 845. Reitera a Indicação nº 813/2016, 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; 846. Reitera a Indicação n° 812/2016, 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; 847. Reitera a Indicação n° 811/2016, solicitando pavimentação, iluminação e paisagismo na Viela de acesso à Rua Santa Leocádia e Santa Virginia,
Jd. Villaça; 848. Reitera a Indicação n° 810/2016, solicitando operação tapa-buracos nas
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vias públicas dos bairros, Taboão, Jardim Villaça e Jardim Mosteiro, principalmente na Rua
São Sebastião, altura do n° 222; 849. Reitera a Indicação nº 781/2016, solicitando implantação pavimentação asfáltica na Rua Roque Soares de Camargo, Jardim Santa Maria, Bairro
Gabriel Piza; 850/2016. REITERA A INDICAÇÃO N° 735/2016, 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.
Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga) – n°s: 851/2016. Solicita a colocação
de 02 (dois) bebedouros no Terminal Rodoviário Ayrton Senna.
Vereador Etelvino Nogueira– nºs: 852. Reitera Indicação nº 800/2016, Solicita serviços
de motonivelamento e cascalhamento para a Rua Comandante Edgard Pereira Armond e
Rua Major PM Lauro Durães, Loteamento Clube dos Oficiais da Polícia Militar, Bairro do
Carmo; 853. Reitera pedido feito através da Indicação nº 726/2016, solicitando tubulação
de águas pluviais para Rua Marino Palmiro Russo, Loteamento Clube dos Oficiais; 854.
Reitera pedido feito através da Indicação nº 804/2016, solicitando a colocação de um ponto
de ônibus (concha), na Estrada Municipal do Caetê, com o cruzamento na Rua Araraquara;
855. Reitera pedido feito através da Indicação n° 510/2016, solicitando tubulação de águas
pluviais para um trecho da Estrada Municipal do Caetê, próximo ao Pesqueiro Caetê; 856.
Reitera pedido feito através da Indicação nº 393/2016, solicitando a implantação de um
ponto de ônibus do cruzamento da Estrada Municipal do Caetê com Estrada Hirofumi Mikami, Bairro Caetê; 857. Solicita serviços de motonivelamento e cascalhamento para Estrada
Municipal do Caetê; 858. Reitera pedido feito através da Indicação nº 793/2016, solicitando ao Poder Executivo que interceda junto ao Órgão competente para instalação de uma
antena de telefonia celular no Bairro do Saboó; 859. Solicita ao Poder Executivo que interceda junto ao responsável pela empresa VIVO, referente aos cabos de telefones que estão
expostos em um trecho da Estrada Municipal do Caetê, próximo ao Galpão da "Agnus";
860. Reitera pedido feito através da Indicação nº 803/2016, solicitando ser viços de motonivelamento e cascalhamento para Estrada José Silvestre da Rocha e Estrada da Lagoa,
Bairro Juca Rocha; 861/2016. Reitera pedido feito através da Indicação nº 409/2016,
solicitando a instalação de 78 braços de luminárias na Estrada Serrinha do Carmo.
Moções:
Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA) nº: 151/2016. De Congratulações
pelos relevantes trabalhos prestados em nossa Cidade pelo Departamento de Obras, ao
reconhecimento da Equipe de Operação Tapa-buraco.
Vereador Rafael Marreiro de Godoy nº: 156. De Congratulações aos participantes dos
Jogos Regionais de Avaré 2016, aos Capoeiristas “Keila Pires de Oliveira, medalha de prata,
César Gama da Conceição e Andreza de Oliveira”, pela conquista das medalhas de bronze;
157. De Pesar pelo falecimento da estimada Senhora Vilma Gonçalves de Oliveira;
158/2016. De Congratulações ao Hospital INCOR por atingir a marca de mil transplantes
de coração e pulmão.
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3. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes nº: 159/2016. De Pesar pelo falecimento da estimada Senhora Cecília Alves Ventania.
4. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo nº: 160/2016. De Pesar pelo
falecimento da estimada Senhora Gilda Marques dos Santos.
5. Vereador Alfredo Fernandes Estrada e José Carlos de Camargo – n°s: 162/2016.
De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Pedro Simões.
Matérias analisadas no expediente:
(Com parecer favorável da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação).
1. Moção de Congratulações– n°s 151 e 156/2016 – a Mesa Diretora as encaminhará;
2. Moção de Pesar– n°s 157 a 160 e 162/2016 – a Mesa Diretora as encaminhará;
3. Indicações – nºs 839 a 861/2016 – a Mesa Diretora as encaminhará.
Tribuna:
1. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Dá boas vindas ao novo Vereador Osmar Aparecido
de Oliveira Costa (Vereador empossado hoje). Diz que Legislativo terá seu apoio, e o apoio
dos Nobres Vereadores desta Casa de Leis. Comenta sobre o Cemitério da Paz e o estado
de abandono, que se encontra. Expõe no Telão do Plenário do Legislativo, fotos da situação
do Cemitério da Paz, que se encontra em situação crítica, com acúmulo de lixo e terra, com
seus muros em situação de ruínas, com calçadas destruídas, sem realização de serviços de
limpeza, reparos e manutenção. Fala que o Cemitério é o último abrigo das pessoas que
muito contribuíram para o progresso da Cidade de São Roque. Fala que vem sendo cobrado
pela população de São Roque, pela falta de melhorias e manutenção no Cemitério da Paz.
Cobra do Senhor Prefeito, providências junto ao setor competente para executar melhorias,
serviços de limpeza e manutenção no Cemitério da Paz. Comenta sobre a rede de água do
Guaçu. Fala que no Alpes do Guaçu, na altura do nº. 487, existe uma rede de água, e a
população não conta com água nas suas residências por falta das ligações. Fala que como
Vereador atua com dedicação, faz um trabalho sério e respeita a população. Fala que são
poucos os funcionários destinados aos trabalhos nos dois Cemitérios.
2. Vereador Osmar Aparecido de Oliveira: Agradece a Deus e à sua família, por estar
aqui neste Legislativo. Faz sua apresentação e fala dos seus objetivos. Fala que acima de
tudo, se sente muito honrado em poder conviver com os Nobres Vereadores neste Legislativo. Ressalta que nós precisamos ser mais pró-ativos, e deixar que as coisas boas aconteçam, ou seja, deixar algumas mágoas de lado, para sermos mais producentes. Fala que
observou que, neste Legislativo existe um grau de conhecimento até maior do que esperava, mas o tempo utilizado não é todo profícuo. Afirma que certamente, os Vereadores verificarão nele, Lealdade e compromissos para com as pessoas. Comenta sobre a observação
do seu amigo Vereador Israel, por ele ser irmão do Prefeito, e afirma que tem um CPF, e é
um Cidadão São-roquense. Diz que o bem estar do povo São-roquense, precisa estar acima
de tudo, e as Leis precisam beneficiar a maioria da população pensando no futuro. Afirma
que, como Vereador tem objetivo, lutará pelo bem estar da população, tratará a população
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com compromissos sérios e razoáveis, com uma conduta irrepreensível e respeito pelo povo
que o elegeu. Diz que pretende iniciar seu mandato, da melhor maneira possível daqui para
frente, esquecendo as mágoas do passado. Fala que entende os questionamentos colocados pelo povo, ao Vereador Luiz Gonzaga, sobre a falta de manutenção no Cemitério da
Paz, e a Marginal também deve ser melhorada. Diz que os Vereadores trabalham com política, por isso nem sempre as reivindicações do Vereador são atendidas pelo Senhor Prefeito. Fala que essa é a política do País, pois existem dois lados, um que atende as reivindicações e outro que não atende, e que é a partir desse debate sociológico que os Vereadores
representam o povo brasileiro.
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Cumprimenta o Vereador Osmar Aparecido de Oliveira Costas, pela sua posse hoje neste Legislativo. Deseja boa atuação ao Vereador Osmar, nestes meses que restam desta Legislatura. Fala que costuma brincar com o
Vereador Osmar, por ser irmão do Senhor Prefeito, mas sabe que existem realmente dois
documentos de CPF (Cadastro de Pessoa Física), diferentes e que sempre faz críticas construtivas aos Vereadores, e como Vereador, atua com respeito aos Nobres colegas e à população. Deseja boa sorte ao Nobre Vereador Osmar Aparecido de Oliveira Costa.
Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Deseja boa sorte ao Ex-Vereador Rodrigo
Nunes, que renunciou ao seu Mandato. Parabeniza o novo colega Nobre Vereador Osmar,
pela sua posse, hoje como Vereador neste Legislativo.
Vereador Osmar Aparecido de Oliveira Costa: Diz que precisamos saber respeitar a
vontade das pessoas. Fala que o seu irmão está atuando como Prefeito, mas que isso é
passageiro. Fala que nós não temos necessidades de ostentar títulos, que isso é passageiro,
temos que ter sobriedade nas coisas, e que não sejamos vaidosos com títulos.
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Deseja que Deus ilumine o Ex-Vereador Rodrigo
Nunes de Oliveira para onde for. Fala que admirou sua coragem de renunciar ao mandato.
Diz que os Vereadores precisam fazer sua parte. Parabeniza o Vereador Osmar por ser
empossado hoje como Vereador neste Legislativo.
Vereador Osmar Aparecido de Oliveira Costa: Parabeniza o Presidente, os Funcionários, e os Vereadores deste Legislativo, pela boa recepção dispensada a ele neste primeiro
dia de posse como Vereador. Diz que somos todos São-roquenses.
3. Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA): Comenta que se sente muito triste,
com a denúncia protocolada neste Legislativo, antes do início desta Sessão Legislativa, cujo
objetivo do denunciante é denegrir o seu bom nome. Diz que acredita que essa denúncia
faz parte da conjuntura de perseguição política. Afirma que se repete o mesmo ato de denúncia, pelo mesmo Cidadão Senhor Emerson Ferreira Pinto, que o persegue desde o início
do seu mandato, querendo denegrir seu bom nome o acusando de ter cometido Improbidade Administrativa. Externa sua gratidão aos Vereadores que votaram pelo arquivamento
da denúncia impetrada contra ele. Agradece a todos os Vereadores pela consciência e sensibilidade. Fala que muito lutou pelo bem do Município de São Roque. Informa que foi ho-
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menageado na Cidade de Santo André, pela sua atuação, como Mestre da Capoeira. Agradece ao Comendador Mestre Valdenor, Presidente da CIC- Confederação Internacional da
Capoeira. Agradece ao Senhor Ricardo Adad, da Federação Paulista de Capoeira da Praia
Grande. Agradece à Liga de Santo Andreense de Capoeira, pelas homenagens prestadas à
sua pessoa, no dia 7 de Agosto. Informa que na Cidade de Santo André existe a Lei nº
9.727/2015, que instituiu a Semana Municipal da Capoeira, com várias atividades, lançamento de CD, com encerramento no Shopping da Cidade. Deixa registrado neste Legislativo, a sua gratidão na qualidade de Mestre da Capoeira, educador e instrutor de Capoeira, a
todos os capoeiristas e a todos os Mestres capoeiristas, do grande ABC, de Santo André, e
São Bernardo e São Caetano. Cumprimenta a todos os capoeiristas, ao Senhor Jair Vieira
dos Santos, aos Mestres: Cabelo, Curisco, Russo e Espinafre, e ao Comendador Mestre Valdenor – Presidente da CIC, e pela participação na edição do Livro Convenção dos Bastidores dos Capoeiristas. Diz que no ano de 1990, sua equipe fez viagens pela Europa para
divulgar a Capoeira. Informa que foi lisonjeado pela Confederação Internacional de Capoeira. Informa que está articulando um Projeto, para comemoração do Dia do Capoeirista. Fala
sobre a UNESCO, que fez o tombamento da Capoeira, como Arte Marcial da Cultura, em 15
de Julho de 2008, pelo INPEN. Diz que se sente feliz pela sua participação na criação da Lei
nº 10.344, que dá valorização à Capoeira, como Arte Marcial Brasileira. Diz que na Cidade
de São Roque, foi criada a Lei 2.580/2000, que instituiu o dia 03 de Agosto, de todo ano,
como o Dia da Capoeira, de autoria do Professor Levy Vaz de Almeida, o dia da Capoeira.
Deseja boas vindas, ao Vereador Osmar Aparecido Oliveira Costa, a este Legislativo. Oferece seu apoio ao Nobre Vereador, e apoio dos seus Assessores para auxiliar na sua Vereança.
ORDEM DO DIA:
Projeto de Resolução n° 013-L, de 01/08/2016, de autoria do Vereador Etelvino
Nogueira, que “Prorroga o prazo de funcionamento da Comissão de Assuntos Relevantes
(CAR) criada para acompanhar a Frente Parlamentar em Defesa da Raposo Tavares”. O
Projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria absoluta.
Projeto de Lei n° 052-L, de 18/07/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe
sobre a abertura de crédito especial no valor de R$4.432,88 (quatro mil, quatrocentos e
trinta e dois reais e oitenta e oito centavos)”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em
primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta.
Requerimentos – nºs 239/2016. Foram aprovados por unanimidade em única discussão, votação simbólica e maioria simples.
Explicação Pessoal:
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Deseja boa sorte ao Vereador Osmar Aparecido
de Oliveira e dá suas boas vindas a esta Casa de Leis, e diz que pode contar com o apoio
de todos neste Legislativo, para se conseguir uma Cidade melhor. Comenta sobre a obra do
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contorno da Rodovia Raposo Tavares, realizada no Município de São Roque. Fala que se
discute muito sobre o contorno da Rodovia Raposo Tavares. Lembra que na época da promessa da realização das obras, por ocasião do primeiro contorno provisório, o Prefeito da
época, permitiu que se instalasse a cobrança de pedágio na Estância Turística de São Roque. Fala que foi realizado o contorno que dizem definitivo, com muitas falhas, sem alça de
acesso. Fala que há falta de respeito para com a população. Lembra que os Vereadores
sempre cobraram, mas não foram ouvidos e não dispensaram atenção às reivindicações dos
Vereadores.
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Fala que sempre foi contra o
modelo das casas populares construídas no Lago dos Patos, no Bairro Paisagem Colonial, e
que foram entregues somente 60 casas à população. Diz que foi executada e inaugurada a
obra de contorno da Rodovia Raposo Tavares sem alça de acesso, gerando reclamações da
população. Entende que esse contorno da Rodovia Raposo Tavares está totalmente errado.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que, com essa falta de retorno, quem tem
prejuízos é a população. Fala que os moradores do Bairro Marmeleiro, precisam fazer contorno no Município de Mairinque, e perdem muito tempo para fazer contorno no acesso da
Estrada do Sertanejo, para voltar para a Cidade de São Roque, por falta de contorno no
próprio Bairro do Marmeleiro, gastando mais tempo e combustível, para chegar aos seus
trabalhos. Critica os Governos pela falta de planejamento na execução de obras no Município, como: o contorno de acesso ao Município, que seria definitivo prometido para o ano de
2017, não existe; as casas populares construídas no Lago dos Patos da Paisagem Colonial,
que demoraram a entregar a quem de direito, e agora foram entregues 60 casas; não conta com loteamento popular; e tem a falta de empregos no Município, sem nenhuma providência do Governo Municipal e das demais autoridades para melhorar o Município de São
Roque. Diz que aumentou o número de desemprego na Cidade e que levou empresários na
Prefeitura para resolver os problemas do desemprego, e não foram atendidos.
2. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Inicia seu discurso respondendo aos
questionamentos do Vereador Estrada, sobre a falta de casas populares no Município. Diz
que na Administração passada existia um estudo chamado PLIS, que dava uma idéia das
necessidades de empregos no Município, mas foi desprezado pela Administração atual. Explica que o objetivo do PLIS era a construção das casas necessárias à população, mas sem
excesso nos bairros, e ocorreu que o PLIS foi deixado de lado. Diz que o Governo anterior,
tentou fazer o modelo Minha Casa, Minha Vida, que também não deu certo, e desprezaram
o modelo do Governo Paulista, que seria o CDHU, que poderiam ter construído várias casas.
Lembra que foi atleta do Grêmio União São-Roquense dos Correios, por muitos anos e tem
um carinho especial pelas práticas esportivas. Comenta que na Sessão passada descreveu o
Plano de Governo da Saúde, feita pelo Senhor Prefeito. Fala sobre o Plano de Governo do
Senhor Prefeito referente a área dos Esportes, e elenca as promessas feitas pelo Senhor
Daniel de Oliveira Costa, a saber: Prometeu: a construção de residências na Campininha;
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criar calendário voltado para as competições esportivas; oferecer apoio às agremiações da
Cidade; criar a Olimpíada escolar; reformar e dar manutenção necessária nos campos, ginásios e áreas de lazer na Cidade; construir centros esportivos e áreas de lazer nos bairros
distantes e nos Distritos de Maylasky e Canguera (observou que as obras desses dois centros esportivos foram iniciados na Legislatura passada e concluídas no Governo atual, que
foram construídas com a verba deixada pelo Governo anterior). Prometeu realizar reformas
no Estádio José Antonio Sanches Dias, no Distrito de São João Novo; as reformas do Estádio Egídio Caetano de Moraes, na Vila Nova São Roque, do Estádio Quintino de Lima, no
Bairro Junqueira; a criação de Eventos voltados aos Cidadãos portadores de necessidades
especiais, visando a prática esportiva e fortalecimento de pára-atletas, na Cidade; revitalizar a quadra municipal; implantação de escolinhas de centro de formação de atletas em
todas as modalidades; prometeu a inclusão de esportes como matéria obrigatória no período extra das escolas em tempo integral para os jovens; apostar na criação de novos valores
esportivos para representar a Cidade em competições; prometeu levar aos bairros mais
distantes a opção de esporte e lazer, inclusive com professores, competições ao longo de
todo ano, através de calendário; implantação de novos campeonatos; novos programas e
ações esportivas voltadas para a 3ª Idade; realizar novas provas de pedestrianismos; realizar edições de jogos regionais dos jovens e do idoso; construir uma pista de skate; projetos
para os Bairros Saboó e Pedreira, tornando essas áreas preparadas para práticas esportivas. Fala que passaram quase quatro anos e não foram realizados campeonatos nesse sentido. Diz que se sente falta da realização desses eventos esportivos no Município. Fala que
há necessidade de práticas esportivas, para fazer intercâmbios entre os jovens. Fala que
existe um Projeto que se chama Escola da Família, no âmbito Municipal e não colocado em
prática. Diz que no âmbito Estadual, o Projeto Escola da Família, funciona muito bem, como
na Escola Germano Negrini, que abre aos finais de semana, dando oportunidades de práticas esportivas. Informa que esse Projeto Escola da Família é de autoria do Vereador Alacir
Raysel, elaborado na Gestão anterior e não cumprido pelas Administrações. Fala que as
práticas esportivas ajudam muito os Bairros, a exemplo da Escola Roque Verani, mas para
praticar esporte nessa escola tem um custo ao esportista. Diz que há necessidade de abertura dessas quadras esportivas para população, como a Escola da Capuava, de Canguera,
que permanece fechada. Lembra que nas Gestões passadas, essas escolas eram abertas ao
público. Fala que a Escola Estadual Epaminondas de Oliveira, é um modelo que abre suas
portas para práticas esportivas. Informa que suas perseguições políticas serão resolvidas na
Justiça.
3. Vereador Etelvino Nogueira: Deseja boa sorte ao Vereador empossado hoje neste
Legislativo, o Vereador Osmar Aparecido de Oliveira Costa. Deixa sua saudação ao Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira, pelo período que conviveu entre nós Vereadores. E acredita
que continuará seu relacionamento com os Nobres Vereadores desta Casa de Leis. Acredita
que, na vida política temos que aprender a lidar com as divergências, porque as pessoas
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não iguais, cada um tem um pensamento, a exemplo de gosto por times de futebol, ele
gosta do Santos Futebol Clube, enquanto outros gostam de outros times de futebol. Fala
que, sempre tivemos grande harmonia neste Legislativo, pois aqui temos homens responsáveis, pais de família, irmãos, tios e avós, como no seu caso, que já é avô. Diz que as divergências existem, que com o tempo nós vamos aprendendo a viver no mundo das diversidades, pois temos que discutir o que é melhor para o Município.
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Fala que quer corrigir um erro
seu, e pede desculpas, porque deixou de cumprimentar o Nobre Vereador Osmar Aparecido
de Oliveira Costa, pela sua posse hoje neste Legislativo. Deseja as boas vindas ao Vereador
Osmar e um excelente Mandato, nesse tempo que resta desta Legislatura e que venha a
somar conosco.
Vereador Etelvino Nogueira: Comenta sobre a situação difícil dos dias atuais. Lembra
que antigamente as coisas aconteciam mais fáceis. Diz que nós temos que tentar cada que
passa buscar atuar da melhor maneira. Temos que buscar novo tipo de mentalidade, para
oferecer melhores benefícios aos munícipes, pois isso é de responsabilidades dos Governantes. Fala com tristeza da situação da Presidente Dilma, sendo afastada do Poder, e da situação de crise do País, com as empresas fechando, o número de desemprego aumentando
dia a dia. Diz que graças à renovação no poder público, no período de quatro em quatro
anos, podemos esperar melhorias. Diz que é hora de aproveitar a boa vontade dos novos e
a experiência dos mais antigos, para buscar solução para os problemas, porque não podemos perder tempo com críticas, porque o tempo passa muito rápido. Cumprimenta o Sargento Barbosa, pelos serviços prestados de segurança no Município. Fala que o Poder Público precisa buscar um entendimento maior, para poder melhor levar os investimentos à
população para melhorar o padrão de vida da sociedade.
4. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Deseja as boas vindas ao Nobre Vereador
Osmar de Oliveira Costa, deseja que tenha um bom desempenho no seu trabalho, junto à
Comunidade São-roquense. Comenta que precisa fazer um desabafo do seu descontentamento, quanto aos problemas que tem vivido o Município de São Roque. Fala que o Município, sofreu no início do ano de 2016, duas calamidades que ainda não foram solucionadas.
Fala que no mês de março, ocorreu a enchente na Cidade, que destruiu a Avenida Marginal
e as pontes sobre o Rido Carambeí, localizada no Bairro do Guaçu, e até o momento nada
foi feito por parte da Prefeitura para reconstruí-la. Critica a falta de respeito do Senhor Prefeito para com a população, porque nem ao menos retirou os restos da ponte, que continuam imersos dentro do Rio Carambeí, frente a antiga fábrica Supertintas, do Guaçu. Fala que
a ponte da frente do Laurindinho, também se encontra em estado de ruínas. Com o Bairro
Guaçu ilhado. Cobre do Senhor Prefeito providências junto ao setor competente para reconstruir a ponte existente no Bairro do Guaçu.
Aparte Donizete Plínio Antonio de Moraes: Informa que no Bairro Paisagem Colonial
existe uma ponte de madeira, que pode ser facilmente recuperada. Diz que cooperou com a
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coleta de postes de madeira. Mas até o momento nada foi feito por parte da Prefeitura.
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Diz que os Vereadores são cobrados pela população pelos descasos da Prefeitura. Comenta sobre os desperdícios da Administração. Fala
que segundo informações recebidas da Diretoria de Obras, na Prefeitura não existe bica
corrida, mas por outro lado vê os desperdícios de recursos públicos praticados pelo Senhor
Prefeito, no ano passado, quando pagou setecentos e oitenta mil reais, para os serviços de
locação de som, gastou dois milhões e setecentos mil reais em aluguéis de veículos, e gastou o valor de trezentos mil reais mensais para contrato da coleta de lixo, e sem fazer o
Processo de Licitação, visto no quadro de transparências.
Aparte Vereador Osmar Aparecido de Oliveira Costa: Fala que entende os dizeres do
Vereador Israel, mas a conjuntura econômica é diferente das outras épocas, e lá atrás
também ocorreram erros e causaram fatos negativos, que resultou nessa atual situação da
Administração Municipal.. Diz que se aumenta a demanda, diminui a arrecadação. Afirma
que caiu a arrecadação municipal. Fala que temos que fazer como disse o Vereador Etelvino, no seu discurso que “Diz que é hora de aproveitar a boa vontade dos novos e a experiência dos mais antigos, porque não podemos perder tempo com críticas, porque o tempo
passa muito rápido”. Diz que a arrecadação caiu.
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que espera que o próximo Executivo, venha
a fazer uma Administração com o uso planejamento e bom senso.
Encerram-se os trabalhos às 18h12min.
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