Ata da 35ª Sessão Ordinária de 17 de Outubro 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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2.

1.

1.

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, Osmar Aparecido de Oliveira Costa e Rafael Marreiro de Godoy.
Vereador ausente: nenhum.
Início dos trabalhos às 18h07min.
Expediente:
Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos pelo Vereador Etelvino Nogueira.
A Ata da 34ª Sessão Ordinária, realizada em 10 de Outubro de 2016, foi lida e aprovada
por unanimidade;
O 1º Secretário faz a leitura do Relatório Mensal de Atividades da Coordenadoria Municipal
de Defesa Civil da Prefeitura Municipal, referente ao mês de Setembro de 2016, informa
que o mesmo encontra se para consulta na Diretoria Técnica Legislativa;
Requerimento:
Vereador Etelvino Nogueira– nº: 261. Solicita o envio de cópia do mapa (planta) do
Loteamento Coopertec, localizado entre os bairros da Serrinha e Caetê.
Indicações:
Vereador Adenilson Correia – n°s: 1042. Solicita a ligação de rede de esgoto nas
ruas da Vila do Carmo, Bairro do Carmo; 1043. Solicita o remanejamento dos servidores para substituir os funcionários das empresas terceirizadas nas escolas da rede municipal; 1044. Solicita serviços de motonivelamento e cascalhamento nas ruas do Loteamento Portal do Carmo, Bairro do Carmo; 1045. Solicita serviços de motonivelamento
e cascalhamento nas ruas do Loteamento Clube dos Oficiais, Bairro do Carmo; 1046.
Solicita serviços de motonivelamento e cascalhamento nas ruas do Loteamento Horizonte Verde I, II e III; 1047. Solicita serviços de motonivelamento e cascalhamento nas
ruas do Mombaça I, II e III; 1048. Solicita a conclusão da rede de esgoto nas ruas da
Vila do Carmo, Bairro do Carmo; 1049. Solicita serviços de motonivelamento e cascalhamento das ruas do Loteamento Jardim Camargo, Bairro do Carmo; 1050. Solicita
serviços de motonivelamento e cascalhamento nas ruas do Loteamento Jardim das Flores, Bairro do Pavão; e 1051/2016. Solicita instalação de luminárias na Rua Nossa
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Senhora do Carmo, Bairro do Carmo.
Matérias analisadas no expediente:
(Com parecer favorável da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação).
1. Indicações – nºs 1042 a 1051/2016 – a Mesa Diretora as encaminhará.
Tribuna:
1. Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA): Comenta sobre a Moção de
Congratulações elaborada pelo Vereador Etelvino Nogueira e Comissão Permanente de Educação. Cumprimenta o Vereador Etelvino Nogueira, pela autoria da Moção de Congratulações prestando homenagens aos alunos da Rede Municipal de Ensino, por representar o
Município de São Roque e serem vencedores no concurso de redação. Informa que a Comissão Permanente de Educação é constituída por ele e pelos Vereadores Etelvino Nogueira
e Alexandre Rodrigo Soares (MANDI). Cumprimenta o Diretor do Departamento de Educação e Professores pela representação da Cidade. Cumprimenta o Senhor Vander Luiz, o
pessoal da Imprensa, o Senhor Ricardo Ceoloni e os Instrutores envolvidos nos trabalhos
de proteção às crianças do PROERD. Diz que esteve presente no Evento realizado no Clube
dos Italianos. Fala que se sente realizado pela elaboração do Projeto do Dia do PROERD.
Ressalta que se empenhou nos trabalhos deste Legislativo e aprendeu muito com os Funcionários desta Casa de Leis. Relata que elaborou diversos Projetos que beneficiaram a
população, como os Projetos: da Humanização da Saúde, da Saúde do Homem, O Dia do
Fisioterapeuta, O Dia do Técnico de Enfermagem. Diz que o Distrito de Maylasky precisa de
uma atenção especial por parte da Prefeitura. Agradece a população pela confiança depositada em sua pessoa. Parabeniza os Professores pelo mês Outubro, ser o mês de homenagear os Professores. Agradece a Deus pelas conquistas ao longo do seu mandato. Ressalta
que deixa para a população o seu legado, fruto da sua dedicação e dos seus trabalhos realizados no Município.
2. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Dá suas boas vindas aos munícipes
presentes no Plenário, na Sessão de hoje. Expressa seu sentimento de dever cumprido como Vereador deste Legislativo. Diz que realizou suas propostas, mas o entendimento com o
Executivo não aconteceu. Lamenta o fato do Chefe do Executivo não fazer parceria com os
Vereadores deste Legislativo ao longo da sua Gestão, que culminou com várias denúncias
da população junto aos Vereadores e ao Ministério Público. Informa que a função do Vereador é fiscalizar os atos do Poder Executivo. Fala que como Vereador Fiscalizou junto aos
outros Vereadores e fizeram representações no Ministério Público, no Tribunal de contas e
na esfera Federal. Comenta sobre os atos criminosos praticados por pessoas maldosas com
denúncias mentirosas dos Vereadores neste Legislativo. Informa que ocorreram ataques
criminosos no Distrito de Maylasky, com utilização de Helicóptero que distribuiu panfletos
para denegrir o nome dos Vereadores e dos novos candidatos a Prefeito. Informa que os
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Vereadores estavam atuantes nas suas campanhas, apresentando projetos à população
para sua próxima Legislatura, e por outro lado sofriam com os ataques maldosos dessas
pessoas, lançados por Helicóptero. Fala que os Vereadores e a população sofreram com a
negligência dessa Administração. Ressalta que não atribui as falhas da Gestão do Poder
Executivo somente ao Senhor Prefeito, mas a toda a equipe escolhida por ele, para atuar
no Executivo. Diz que não teve outra opção a não ser trabalhar diretamente na Justiça.
Ressalta que as pessoas envolvidas pelo desejo e expectativa de mudança, se esqueceram
de prestar atenção nas escolhas dos governantes. Fala que espera que espera que esses
acontecimentos desastrosos dessa Administração, sirvam de lição para os munícipes. Ressalta que a vitória do candidato a Prefeito Senhor Cláudio Góes foi a resposta da população
ao Prefeito atual. Diz que acredita que a Justiça será tardia, mas espera que ser houver
resquício de desvio de recursos públicos, será devolvido ao Município. Exalta que o Senhor
Cláudio Góes foi eleito Prefeito Municipal para a próxima Legislatura com 59% dos votos.
Pondera sobre a importância da boa redação. Parabeniza as crianças homenageadas pelos
Vereadores na Sessão de hoje. Diz que espera que todos os Prefeitos eleitos para a próxima Legislatura no País tenham o bom senso de investir na Educação. Fala que no mês de
Outubro se comemora o Outubro Rosa, e pede desculpas aos envolvidos nesse movimento,
pelo não cumprimento do calendário devido aos acontecimentos alheios à sua vontade.
Agradece a Deputada Estadual Maria Lúcia Amary e Deputado Vitor Lippi e aos Senadores
Aloísio Nunes e José Aníbal pelas Emendas Parlamentares enviadas ao Município de São
Roque. Agradece aos Deputados pelo envio das Carretas de prevenção ao Câncer de Mama,
e cursos de padaria, levantando fundos para a Cidade de São Roque. Afirma que como
Presidente do PSDB, auxiliará os novos Gestores a restaurar a Cidade de São Roque e se
propõe a continuar com todos os processos apresentados no Ministério Público contra a
Administração atual.
3. Vereador Etelvino Nogueira: Comenta sobre os trabalhos dos Vereadores e os procedimentos após as Eleições, para resolver assuntos de interesses do Município. Diz que vê que
passaram as eleições agora é o momento de buscar o que é possível fazer até o final deste
mandato. Informa que existe uma situação para resolver da Santa Casa de São Roque. Fala
que o Hospital passou por uma reforma e está com melhor estrutura com investimentos da
FENAESC e os Vereadores precisam entender como está a situação das dívidas da Instituição. Diz que a convite da Diretora de Saúde, Senhora Margarete, participou de uma reunião
na sexta-feira, na qual foi explicado que os municípios de Araçariguama, Mairinque e Alumínio, que na época que parou o atendimento da Maternidade na Santa Casa de São Roque, retiraram o pagamento do valor do teto que era pago no Município, e migraram os
recurso do pagamento do teto para a Cidade de Votorantim e Cidade de Salto. Fala que em
entendimento com a Senhora Silvia da DRS, junto aos Municípios da Região, houve a concordância do retorno do pagamento do valor do teto para o Município de São Roque. Informa que voltarão a ser realizados partos na Santa Casa de São Roque, que é o único
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Hospital que atende toda a região. Fala que há necessidade de checar a situação das dívidas dessa Instituição. Fala que o prédio do Hospital após a reforma, ficou com boa estrutura e bem equipado, com leitos para a UTI. Diz que vê a situação complicada da Educação,
que por contenção de despesa, houve necessidade de exoneração da maioria dos Funcionários e algumas escolas se encontram sem direção. Comenta que ele e demais Vereadores
estiveram junto aos Diretores de Educação Senhor Wilson e Dona Gabriela em parceria com
a Prefeitura, e parte desse pessoal exonerado retornou para prestar serviços nas escolas,
tendo algumas escolas ainda com carência de funcionários. Informa que os Vereadores
estão acompanhando os acontecimentos nas escolas para que a população não fique desprovida dos serviços escolares, neste final de ano, quando os serviços aumentam. Informa
que também foram exonerados os prestadores de serviços da limpeza nas escolas. Diz que
agendou uma reunião da Comissão Permanente de Educação, constituída por ele e pelos
Vereadores Kalunga e Mandi, para quinta-feira, às 10 horas, com a pauta para analisar os
ofícios da Associação CIPROEM e outro do Advogado Dr. Roberto. Diz que todos os Vereadores estão acompanhando os acontecimentos no Município. Fala que outra situação precisa ser resolvida, e entrará em contato com os membros das Comissões do desvio da Rodovia Raposo Tavares e da Sabesp para agendar uma reunião para conclusão de relatórios
dos trabalhos realizados no Município. Fala que encaminhou ofícios convidando o Senhor
Sérgio da CCR, para reunião com finalidade de prestar informações nos ofícios sem respostas. Informa que passou pelo acesso da Rodovia e viu a obra em andamento do Posto de
Saúde, e organizará diligência para visita à obra para conhecimento.
Aparte Vereador José Carlos de Camargo: Alerta a Comissão dos Vereadores, que
trata dos assuntos do desvio da Rodovia Raposo Tavares, para encontrar uma solução para
a situação difícil do trânsito nas Ruas Santa Cruz e Quintino Bocaiúva, causada pela falta de
planejamento junto a Prefeitura de São Roque, para a execução da obra do desvio da Rodovia Raposo Tavares, que causou transtornos nas vias públicas municipais.
Vereador Etelvino Nogueira: Diz que são inaceitáveis esses erros cometidos pelos organizadores da obra do desvio da Rodovia Raposo Tavares no Município. Convida os Vereadores para cobrar dos responsáveis pela execução dessa obra que complicaram o trânsito na
Cidade. Informa que agendará reunião das Comissões com a Sabesp, para cobrar a conclusão das obras da Estação de tratamento do Bairro do Carmo. Fala que os Vereadores precisam se organizar para cobrar da Sabesp e da CCR, a realização das obras pendentes na
Cidade de São Roque.

ORDEM DO DIA:
1. Projeto de Lei nº 061-E, de 20/09/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Roque – APAE e dá outras providências. O Projeto foi aprovado por
unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria simples.
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2. Projeto de Lei nº 062-E, de 20/09/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Programa de Assistência Social e dá
outras providências. O Projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria simples.
3. Projeto de Lei nº 063-E, de 20/09/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza a Prefeitura a celebrar convênio com a Associação de Pais e Amigos das Crianças
Especiais – APACE e dá outras providências. O Projeto foi aprovado por unanimidade
em única discussão, votação nominal e maioria simples.
4. Requerimentos – nºs 259 e 260/2016. Foram aprovados por unanimidade em
única discussão, votação simbólica e maioria simples.
Explicação Pessoal:
1. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Expressa seu descontentamento com algumas
situações observadas neste final dessa Administração. Informa que vê a Prefeitura trabalhando meio expediente, por questão de economia. Diz que no seu ponto de vista, essa
medida é negativa, pois a Prefeitura como qualquer empresa deveria estar com expediente
normal, principalmente no Departamento de Tributos e recolhimento de recursos financeiros dos contribuintes, por questão de respeito à população. Diz não vê com bons olhos a
redução do expediente da Prefeitura por conta da economia, muito pelo contrário, perde
tempo de arrecadar os recursos financeiros para o Município. Fala que mesmo assim o Senhor Prefeito deveria se esforçar para manter o expediente normal da Prefeitura nos setores Tributários e de Projetos, que são setores importantes para a população. Informa que
sentiu tristeza quando passou pela Escola do Mirim, no Bairro do Pavão, por ver o Playground comprado a preço de ouro, perdido no meio do matagal. Fala que essa Administração não tem condições de realizar limpeza mínima na Escola do Mirim e no Parquinho para
as crianças aproveitarem o equipamento. Expressa sua tristeza ao ver a Cidade abandonada por conta dos descasos dessa Administração que ao longo dos anos desperdiçou muitos
recursos financeiros, se encontra com tudo paralisado e ainda restam dois meses para terminar a Gestão. Fala que o Senhor Prefeito se encontra com poucas pessoas ao seu lado, e
que as pessoas que causaram os estragos na Cidade, deixaram o Prefeito sozinho.
Aparte Vereador Osmar Aparecido de Oliveira Costa: Responde ao Vereador Israel
(Toco), que esses procedimentos do fim de ano faz parte do Processo Democrático. Diz que
os Vereadores se reelegeram e darão continuidade na Administração na próxima Legislatura. Informa que poderia expor uma série de acontecimentos dos últimos meses do Governo
anterior, de como deixou a Prefeitura para a Administração do Prefeito Daniel de Oliveira
Costa, mas no momento isso não convém, porque o Senhor Prefeito não se reelegeu. Afirma que não adianta choro de perdedor, porque a população precisa de restauração dos
ânimos. Informa que as reuniões estão sendo realizadas, e a transição de Governo tam-
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bém. Fala que os Vereadores precisam respeitar o estipulado nas regras Democráticas.
Informa que os próximos Gestores encontrarão problemas nas questões financeiras. Diz
que está conversando com o Vereador Etelvino Nogueira, sobre suas propostas e se propõe
a auxiliar o próximo Governo. Alerta o Vereador Israel que é preciso animar os Vereadores
novos que estão entrando para que se obtenham bons resultados para a população. Torna
a dizer que a transição de Governo está sendo realizada de maneira tranqüila. Diz que tudo
está sendo realizado da melhor maneira possível.
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Lembra que a Administração anterior de maneira nenhuma realizou o expediente e ainda deixou cinco milhões em caixa e hoje vê que a
situação dessa nova Legislatura ocorrerá o contrário da situação anterior. Diz que a quando
os Vereadores pleitearam a Eleição, já sabiam muito bem de que maneira vão pegar a Prefeitura. Expressa sua tristeza por ver a Prefeitura com expediente reduzido neste momento
que a Prefeitura precisa arrecadar e que os setores de arrecadação poderiam estar com
expediente normal. Fala que a população será animada, pelo fato que será nova Legislatura.
2. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Boa tarde a todos, amigos e
colegas Vereadores. Vereador eleito de São Roque Senhor José César. Parabéns pela sua
eleição. Senhor Sérgio de Angelis, Diretor de Planejamento. Os amigos da Imprensa. Meu
colega Operador de Direito Senhor Roberto Silva, seja bem vindo. Parabéns Toninho! Fiquei
muito feliz com sua eleição, seja bem vindo, que Deus abençoe o seu mandato, conte conosco no que a gente puder servir a você e a população de Mairinque. Boa tarde a todos. É
um prazer falar com vocês nesta Sessão, já voltando ao ritmo de trabalho normal, percorrendo os Bairros, visitando as famílias e retornando e agradecendo aqueles que nos apoiaram em campanha, enfim ao ritmo forte dos trabalhos. Agradecendo também aos colegas o
entendimento do Plenário para o retorno da Sessão a esse horário da Sessão às 18 horas.
Hoje estamos na primeira Sessão desse horário. Eu fiz uma campanha limpa, fiz uma campanha propositiva, não teve um ataque leviano da minha pessoa a ninguém. Fiz uma campanha em cima de propostas e em cima de projetos. E será assim, como foi o meu mandato, sem fazer acusações levianas para ninguém, sem ofender ninguém, sem envolver o lado
pessoal. Estou satisfeito da parte propositiva que foi feito. Entrei com uma representação
semana passada contra a Viação São Roque e contra a Prefeitura de São Roque, buscando
a solução do problema da greve do Transporte Coletivo, tentando que sejam cumpridas as
cláusulas do contrato apenas isso, sem prejuízo de valor nenhum. Entendi na minha ótica
de Vereador e também co mo Operador de Direito que há cláusulas que não estão sendo
cumpridas no Contrato com a Viação. E a população está muito prejudicada, o serviço esta
sendo prestado de forma prestado de forma precária Vereador Gonzaga. As pessoas perdendo o emprego, perdendo consultas. E se transportar nos últimos dez dias foi um verdadeiro caos. Não estou entrando no mérito, porque entendo que os trabalhadores também
tem os seus direitos, tem que ser respeitado os direitos dos trabalhadores que também tem
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que receber, mas no final a população que acaba pagando o pato. E acho que as partes
têm que sentar como colaboradores, têm que contribuir para que as coisas sejam resolvidas entre Prefeitura, Câmara, Viação, se continua, se não continua. Nós temos que buscar
uma solução de consenso para que os serviços possam fluir e seja legal para toda a população de São Roque. Voltando ao assunto da Eleição, eu gostaria de externar minha alegria
com a vitória da Rede Sustentabilidade, na Primeira Eleição, que a Rede disputa em São
Roque, e no Brasil. A Rede foi fundada em 2013. Em Fevereiro de 2013 eu estava Brasília
participando da fundação do Partido da Rede Sustentabilidade. Em dois anos colhemos
assinatura. Em São Roque, fizemos dois Vereadores. Fui reeleito para a próxima Legislatura, inclusive elegeu o Cabo Jean, um ótimo Policial, uma pessoa com muita cidadania, com
atuação na área social. O Cabo Jean vem para participar do segundo mandato do Partido
da Rede. Eu estarei sempre favorável aos Projetos que sejam bons para a Cidade, seja de
qualquer lado que eles vierem. A Rede Sustentabilidade tem essa ótica, de ter posição em
cada assunto. Com apenas 40 filiados, nós tivemos 3.400 votos. Somos o terceiro partido
mais votado da Cidade, perdendo apenas para o PSDB e PP superando os outros partidos
políticos. E estaremos com a bancada apenas menor que o PSDB, igual ao PP e igual ao
PSB. Um partido pequeno, sem nenhum tipo de recurso, porque é feito a moda antiga. Para
confirmar, tudo indica que a melhor é a melhor Rede Sustentabilidade do Estado de São
Paulo. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Deus abençoe. Vereador Guto ISSA da Rede Sustentabilidade de São Roque.

Encerram-se os trabalhos às 19h11min.
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