Ata da 10ª Sessão Ordinária de 04 de Abril 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), 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, Rafael Marreiro
de Godoy e Rodrigo Nunes de Oliveira.
Vereador ausente: Alacir Raysel e Mauro Salvador Sgueglia de Góes.
Início dos trabalhos às 18h11min.
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 9ª Sessão Ordinária, realizada em 28 de Março de 2016, foi lida e aprovada por
unanimidade;
O Presidente coloca em votação o Requerimento nº 111/2016, de autoria do Vereador
Alfredo Fernandes Estrada, que “Solicita a inclusão do Requerimento nº 110/2016, em
regime de tramitação de Urgência Especial, na pauta da 10ª Sessão Ordinária”. O
Requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão e votação simbólica;
Projetos do Executivo:
Veto nº 003-E, 22/03/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Veta integralmente o
autógrafo n°4.506/2016 (Projeto de Lei n°001/2016-L, de 05/01/2016, de autoria do
Vereador Etelvino Nogueira) que “Dispõe sobre o envio dos Editais de licitação elaborados
pela administração municipal ao Poder Legislativo e dá outras providências””;
Veto nº 004-E, 29/03/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Veta integralmente o
autógrafo n°4.509/2016 (Projeto de Lei n°013/2016-L, de 05/01/2016, de autoria do
Vereador Luiz Gonzaga de Jesus) que “Dispõe sobre o incentivo ao cultivo da “citronela” e
da “crotalária” com método natural de combate a dengue no Município “”;
Veto nº 005-E, 29/03/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Veta integralmente o
autógrafo n°4.504/2016 (Projeto de Lei n°087/2016-L, de 26/10/2016, de autoria do
Vereador José Carlos de Camargo) que “Dispõe sobre o procedimento relativo aos casos de
indenização de danos materiais causados por queda de árvores em vias públicas na
Estância Turística de São Roque””;
Veto nº 006-E, 29/03/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Veta integralmente o
autógrafo n°4.507/2016 (Projeto de Lei n°012/2016-L, de 15/02/2016, de autoria do
Vereador José Carlos de Camargo) que “Dispõe sobre a proibição dos estabelecimentos
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bancários em recusarem o recebimento de boletos dentro do prazo de vencimento e de
contas de consumo, tais como água, luz, telefone e taxas diversas de qualquer valor
diretamente nos caixas de atendimentos presencial””;
Veto nº 007-E, 29/03/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Veta integralmente o
autógrafo n°4.508/2016 (Projeto de Lei n°003/2016-L, de 05/01/2016, de autoria do
Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes) que “Disciplina a digitalização e
armazenamento de documentos públicos pelo Poder Público Municipal no âmbito da
Estância Turística de São Roque””;
Requerimentos:
Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 093. Informar sobre a planta genérica e o valor
venal dos imóveis no Município; 094. Solicita informações complementares ao
Requerimento n°039/2016, referente a reposição salarial dos servidores públicos municipais
da Estância Turística de São Roque; 095. Solicita informações referentes às máquinas
alugadas para o Departamento de Obras em 2016; 099/2016. Solicita informações
referentes a compra de ovos de Páscoa.
Vereador Israel Francisco de Oliveira – n°s: 096/2016. Solicita informações
referentes ao estoque de sucos concentrados para a Merenda Escolar que encontra se
guardado na Prefeitura Municipal.
Vereador José Carlos de Camargo – nºs: 097/2016. Solicita cópia do processo
licitatório nº111/2015. Objeto: Registro de preço para contratação de empresa para
instalação com fornecimento de materiais de rede de Proteção em escolas.
Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA) – nºs: 098. Solicita informações
sobre a possibilidade de o Executivo interceder junto à Viação São Roque visando à parada
de ônibus na Rodovia Raposo Tavares, Km 56 Leste, sentido São roque-Capital próximo a
entrada do Restaurante Stefano; 100. Solicita informações sobre a possibilidade de retirada
de terra de barranco localizada na Rua Vicente da Costa, em frente ao imóvel n°95 e,
também no passeio público do local; 101. Solicita informações sobre a possibilidade de
retirada de terra de barranco localizado na Rua Batista Pedroni, atrás da Empresa
Distribuidora de gás; 103/2016. Solicita informações sobre a possibilidade de
asfaltamento da Rua Mandovi II, Distrito de Maylasky.
Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – nºs: 104. Solicita informações sobre
eventual economia obtida com a redução do expediente da Prefeitura, bem como sobre
horas extras feitas por servidores, durante a vigência do Decreto Municipal nº 8.302, de
27/10/2015.; 105. Solicita informações sobre a possibilidade de realização de serviços de
motonivelamento e aplicação de bica corrida nas ruas do Jardim Santa Vitória; 106. Solicita
informações sobre a possibilidade de realização de serviços de recuperação de encosta que
desmoronou num trecho da Estrada Nossa Senhora de Guadalupe (antiga “Estrada da
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Barroca Funda”), bem como remoção de material que ali permanece desde as últimas
chuvas ocorridas nos dias 10 e 11 de março deste ano; 108/2016. Solicita a convocação
da Diretora do Departamento de Finanças da Prefeitura Srª Ronise Helena Sanches de
Oliveira para prestação de esclarecimentos referentes às finanças do Município. O autor do
Requerimento solicitou verbalmente a retirada do mesmo. O pedido foi aprovado por
unanimidade.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada – nºs: 107. Solicita informações referentes a
possibilidade de limpeza na viela localizada entre a Rua Santa Virgínia e Rua Santa
Leocádia, conhecida como Viela Tomé, Jardim Villaça; 110/2016. Solicita informações
referentes à possibilidade de realização de limpeza do rio que corta o Parque Primavera,
Gabriel Piza.
Indicações:
Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nºs: 311/2016. Solicita ao
CCZ providências com relação a animais peçonhentos que estão invadindo casas localizadas
na Rua Planeta Marte, ao lado da Pizzaria Coração Sertanejo; 314. Solicita a realização de
operação "tapa buraco" em todas as Ruas da Vila Amaral, Parque Aliança e Jardim
Conceição; 315. Solicita a realização de operação "tapa buraco" em todas as ruas do Bairro
Cascavel e Vila Belmiro, em Canguera; 316. Solicita ligação de rede de água no Bairro
Cascavel; 317. Solicita os serviços de motonivelamento e cascalhamento em todas as ruas
do Jardim Santa Vitória e dos Vinhedos I, II e III; 318. Solicita a instalação de uma creche
no bairro Jardim Santa Vitória; 319. Solicita a abertura de parte de via, do terreno da UBS
cuja as obras estão paralisadas; 353. Solicita com urgência, motonivelamento e
cascalhamento na Estrada da Angolana, Jd. Conceição; 354/2016. Solicita poda de
árvores nas vias, Rua Santa Quitéria, altura do n°600, na Rua Barão de Piratininga, em
frente ao salão do Lule, Centro, Rua John Kennedy, em frente ao Fórum, Avenida das
Palmeiras altura do nº 103, esquina com a Rua Dama das Camélias, Jardim Suíça, na
Avenida 3 de Maio com a Jonh Kennedy, Rua Dr. Stevaux, próximo ao Mercado Estância,
Rua Batista Pedrone, altura do nº 460, Maylasky.
Vereador José Carlos de Camargo – nºs: 312/2016. Solicita colocação de 04 bicos de
luz na Rua das Açucenas, travessa cravina, que faz divisa com a Escola Municipal Marlene
Ferreira Barbosa.
Vereador Luiz Gonzaga de Jesus – nºs: 313/2016. S Solicita operação tapa-buraco na
Rua Santa Isabel, em frente ao imóvel n° 05 e na Avenida São Roque, em frente ao imóvel
n° 05.
Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA) – nºs: 320. Reitera pedido feito
através do Ofício Vereador nº 435/2016, solicitando, com urgência, motonivelamento e
cascalhamento em toda extensão da Estrada da Fonte, Bairro Santo Antonio/Planalto
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Verde, depois da capela, bem como limpeza na boca de lobo e melhoria na nascente que
fica no local e que está deixando a referida estrada totalmente alagada; 321. Solicita
motonivelamento e cascalhamento na Estrada Margarida Korte; 322. Solicita poda de
árvore, roçada e capinação na Estrada Carmem Ribeiro Salvetti - "Dona Nega" (antiga
Estrada do Engenho), localizada no Jardim Renê, próxima da nova rotatória que dá acesso
ao Bairro do Taboão; 323. Solicita motonivelamento e cascalhamento em toda extensão da
Estrada Carmem Ribeiro Salvetti - "Dona Nega" (antiga Estrada do Engenho),localizada no
Jardim Renê, próxima da nova rotatória que dá acesso ao Bairro do Taboão; 329. Solicita,
com urgência, providências visando podas de árvores que estão causando frequentes
quedas de energia elétrica na Travessa Maria Joana Branco Silva, próxima à Madeireira
Santa Filomena e "Tajj"; 331. Reitera pedido feito através do Ofício Vereador nº 384/2016,
solicitando, com urgência, a realização de serviços de limpeza e desassoreamento do
córrego localizado ao lado da Igreja Congregação Cristã no Brasil e atrás da CEMEI Adelina
Mischiatti Caparelli, Distrito de Maylasky; 336. Solicita, com urgência, providências visando
podas de árvores que estão causando quedas de energia no início da Rua Mandovi II,
Distrito de Maylasky; 341. Reitera pedido feito através da Indicação nº 268/2016,
solicitando, com urgência, roçada, capinação, e retirada de mato e entulhos que se
encontram em terreno próximo aos imóveis nºs 213 e 215 da Rua Júlio Rodrigues;
342/2016. Reitera pedido feito através da Indicação nº 990/2015, solicitando
motonivelamento e cascalhamento na Estrada do Cometa, na altura do imóvel n 106 ("Sítio
Tô à Toa") até a entrada do imóvel do dono da "Autoescola Brasil".
5. Vereador Etelvino Nogueira– nºs: 324. Solicita serviços de motonivelamento,
cascalhamento e roçada para Estrada Toshiyki Takeda, conforme foto em anexo; 325.
Solicita limpeza ao redor da lixeira localizada na Rua Nossa Senhora do Carmo, em frente
ao Posto de Saúde "Hélio Ferreira Negrão", Bairro do Carmo; 326. Solicita roçada no
terreno em frente a EMEF Dr. Rabindranath Tagore dos Santos Pires, localizada na Rua
Nossa Senhora do Carmo, Bairro do Carmo; 327. Solicita a substituição de lixeira por
container de lixo, na Estrada Municipal da Serrinha do Carmo, conforme foto em anexo;
328. Reitera pedido feito através da Indicação n° 292/2016, solicitando operação tapaburaco em trecho da Estrada Municipal do Carmo (inicializando na cabeceira da ponte Luiz
Gonzaga da Rocha), Bairro do Carmo; 330. Reitera pedido feito através da Indicação n°
269/2016, solicitando manutenção nas pontes localizadas no Loteamento Vale das
Andorinhas. (Foto em anexo); 332. Reitera pedido feito através da Indicação n ° 276/2016,
solicitando a implantação de lombada na Estrada Municipal do Carmo (próximo ao mercado
Portal e ao Laboratório Tecam), localizada no Bairro do Carmo; 333. Solicita placa de
identificação para Travessa Ernesto Fermino de Moraes e Travessa Rosária Fermino de
Moraes; 334. Reitera pedido feito através da Indicação n° 092/2016, solicitando limpeza no

Ata da 10ª Sessão Ordinária de 04 de Abril de 2016.
4º Período Legislativo Ordinário - 16ª Legislatura.

5

campo de futebol locaalizado na Rua Sofia Vieira de Moraes; 335/2016. Reitera pedido
feito através da Indicação n° 095/2016, solicitando tubulação de águas pluviais para um
trecho da Estrada Municipal do Caeté, próximo ao Pesqueiro Caeté.
6. Vereador Flávio Andrade de Brito – nºs: 337. Reitera pedido feito através da
Indicação n° 14/2016, solicitando realização de motonivelamento e cascalhamento na Rua
Antônio Oliveira Pinto, Distrito de São João Novo; 338. Reitera pedido feito através da
Indicação n° 013/2016, solicitando realização de serviços de motonivelamento e
cascalhamento na Estrada da Conceição, Mont Serrat, Distrito de São João Novo; 339.
Reitera pedido feito através da Indicação n° 012/2016, solicitando realização de
motonivelamento e cascalhamento em todas as ruas da Vila Vinhas, Distrito de São João
Novo; 340/2016. Reitera pedido feito através da Indicação n° 011/2016, solicitando
realização de motonivelamento e cascalhamento nas Ruas dos Bairros: Garcia, Ponte Preta
e Estrada Roma, localizadas no Distrito de São João Novo;
7. Vereador Alacir Raysel– nºs: 343. Solicita os serviços de roçada, capinação e limpeza
nas margens da Rua Vicenzzo Rampini, Bairro do Mendes; 344. Solicita motonivelamento e
cascalhamento em toda extensão da Estrada do Pinheirinho, com inicio na confluência entre
a Rua Vicenzzo Rampini e Estrada dos Mendes, até o seu término na Rua Luiz da Câmara,
Bairro dos Mendes; 345. Reitera a Indicação n° 2185/2015, solicitando implantação de
caixa com tubulação p/ captação das águas pluviais no início do subidão da Estrada do
Pinheirinho, próxima da Estrada dos Mendes e a Rua Vicenzzo Rampini, Bairro dos Mendes;
346. Reitera a Indicação nº 2124//2015, solicitando motonivelamento e cascalhamento na
Estrada dos Mendes, principalmente em trecho após o término da pavimentação asfáltica,
Bairro Taboão; 347. Reitera a Indicação n° 2190/2015, 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; 348. Reitera a Indicação nº 2189/2015, solicitando que
seja recolhido o monte de detrito que se encontra na área verde localizada no final da Rua
João Colo, Pq. Primavera (Gabriel Piza); 349. Reitera a Indicação nº 2188/2015: solicitando
serviços de Limpeza, construção de pista de caminhada, playground e colocação de postes
com braço de iluminação pública em área localizada no final de cada Rua do Pq. Primavera
(Gabriel Piza); 350. Reitera a Indicação nº 2187/2015, solicitando implantação
pavimentação asfáltica na Rua Roque Soares de Camargo, Jardim Santa Maria, Bairro
Gabriel Piza; 351. Reitera a Indicação nº 2186/2015, 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; 352/2016.
Solicita medidas referente ao desmoronamento de terra, causado pelas fortes chuvas no dia
10/03/16, na Av. Guilherme de Almeida, altura dos n°s. 233 e 258, Gabriel Piza. (anexo
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foto e cópia da indicação n° 573/2015.
8. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes– nºs: 355. Solicita a realização de
serviços de reconstrução asfáltica nas ruas 1º Sgto. Agnaldo Ap. Ferreira e Açucenas, na
Vila Amaral; 356. Solicita a realização de serviços de roçada, capinação e limpeza na
Avenida Antonio Pannellini, principalmente ao lado da creche ali instalada; 357. Solicita
serviços de recuperação de passeio público danificado localizado na altura do número 87 da
Praça da República (em frente aos Correios), centro da cidade; 359/2016. Solicita
recapeamento asfáltico das ruas Argentina, Uruguai, Equador, Chile, Paraguai e México,
localizadas na Vila São Rafael.
9. Vereador Alfredo Fernandes Estrada – nºs: 358/2016. Solicita, com urgência,
limpeza na Viela localizada entre as Ruas Santa Virgínia e Rua Santa Leocádia, conhecida
como Viela do Tomé.
Moções:
1. Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga) – nºs: 047/2016. De Congratulações
aos Triatletas Juliana Bueno, Danielle Duarte e Fabio Sturion pelo excelente desempenho
no evento GP Extrema Endurece Triathlon.
2. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus com o apoio de todos os demais Vereadores –
n°s: 051/2016. De Pesar pelo falecimento da Senhora Teodora Fernandes Rojo.
Matérias analisadas no expediente:
(Com parecer favorável da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação).
1. Moção de Congratulações – nºs 047/2016 – foram aprovadas por unanimidade;
2. Moções de Pesar– n°s 051/2016 - foi aprovada por unanimidade;
3. Indicações – nºs 311 a 359/2016 – a Mesa Diretora as encaminhará.
Tribuna:
1. Vereador José Carlos de Camargo: Agradece a presença do Ex-Vereador Júlio Mariano,
do Jornal “O Democrata”, do “Jornal da Economia” e do Vanderlei, da Radio. Fala que
reconhece os esforços do Vereador Kalunga, para melhorar o Distrito de Maylasky, e
oferece seu apoio ao Vereador Adenilson Correia (KALUNGA), para ajudar a conquistar
melhorias para o desenvolvimento do Distrito de Maylasky, junto ao Poder Executivo, pois,
o Distrito se encontra em situação de abandono total, por essa Administração. Ressalta,
que tanto é o descaso do Poder Executivo, que as ruas se encontram com suas laterais
cobertas pelo matagal, e o seus leitos carroçáveis cheios de buracos; as escolas se
encontram em meio ao matagal, oferecendo riscos aos estudantes. Expõe no Telão do
Plenário deste Legislativo, fotos da situação de abandono que se encontra o Distrito de
Maylasky, por essa Administração Municipal. Mostra a situação de algumas vias públicas,
como: a Viela da Rua Leôncio de Toledo, esquina com a Rua Antonio Ferreira, a Rua
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Primiani, nas proximidades do Ponto de ônibus, a Rua Leôncio de Toledo, cobertas pelo
matagal; a mesma situação ocorre com a Rua Antonio Ferreira, de acesso ao Loteamento
Vinhas do Sol. Expõe a situação da Escola Municipal em meio ao matagal, a situação
precária do Campo de Maylasky, recentemente inaugurado, com a sede do estádio com
vidros quebrados, com as ruas cheias de buracos e com sujeira por todo lado. Expõe
também, a situação do CRAS coberto pelo matagal. Expõe também, o movimento dos
Professores nas ruas, reivindicando seus direitos de reposição salarial do ano de 2015. Diz
que o Senhor Prefeito não tem propostas para regularizar o salário do Funcionalismo
Público. Cobra do Senhor Prefeito, as providências necessárias para a reposição salarial, e
melhorar os salários do Funcionalismo Público em geral, porque as escolas municipais não
podem permanecer fechadas por falta de professores. Agradece a presença neste Plenário
Legislativo, dos Funcionários Públicos Municipais, que vieram reivindicar seus direitos. Fala
que os Funcionários podem contar com o apoio dele e da maioria dos Vereadores, estamos
juntos para resolver essa situação da reposição salarial que é muito importante para os
Funcionários Públicos Municipais. Muito obrigado.
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Comenta que infelizmente não é só o
Distrito de Maylasky, que se encontra em situação de abandono, por essa Administração,
mas o Município todo. Fala que há três anos o Município sofre com o abandono dessa
Administração. Fala que o Executivo responsabiliza exclusivamente as chuvas, por todas as
necessidades e problemas que ocorrem no Município. Fala que são muitas as lutas do
Vereador Kalunga para melhorar a situação das ruas e escolas, do Distrito de Maylasky.
Parabeniza o Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA), pelos trabalhos prestados
em prol da população do Distrito de Maylasky.
Vereador José Carlos de Camargo: Oferece seu apoio ao Vereador Adenilson Correia
(MESTRE KALUNGA) para auxiliar nos cuidados com o Distrito de Maylasky, e se propõe a
fazer o levantamento quinzenal dos melhoramentos obtidos no Distrito de Maylasky, para
expor nas Sessões Legislativas. Obrigado.
2. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Comenta que nas Sessões Legislativas, só se fala de
falta de limpeza e manutenção, e da existência de matagal nas ruas dos Bairros e Distritos
da Cidade. Cobra do Senhor Prefeito, providências para executar serviços de limpeza nos
Cemitérios e aumentar a quantidade de funcionários para cuidar dos Cemitérios que se
encontram abandonados por essa Administração. Fala que é uma vergonha, o Vereador
ter que pedir para a Administração limpar o Cemitério.
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Agradece ao Vereador
Gonzaga pela abordagem. Comenta que a Cidade toda está abandonada, por essa
Administração. Fala que a população dos Distritos de Maylasky, São João Novo e
Canguera, clamam pela atenção do Poder Executivo para a execução de serviços de
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limpeza e manutenção nas escolas e vias públicas. Fala que recebeu notícia da existência
de caso de doença da Dengue, na Vila São Rafael. Agradece a VIAOESTE, pela realização
de serviços de limpeza nas proximidades da Creche da Vila São Rafael. Fala que o Senhor
Prefeito, precisa se explicar porque gastou um valor excessivo com o Contrato com a
empresa de roçada limpeza, que não presta serviços na Cidade. Fala que se chover
novamente, ocorrerá enchente, porque até o momento os rios continuam sem
desassoreamento, e a ponte do Bairro do Guaçu continua pendurada, como antes, sem
nenhuma manutenção.
Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Comenta sobre a necessidade de execução de
serviços de limpeza nos Cemitérios. Cobra do Senhor Prefeito providências para que os
trabalhos sejam realizados na Cidade, porque tudo está em estado de abandono, inclusive
os Cemitérios. Fala que em todos os lugares que se anda na Cidade, só se vê matagal.
Informa que jamais viu a Cidade de São Roque tão inferiorizada. Diz que gostaria muito de
vir a esta Tribuna Legislativa, para falar dos bons feitos dessa Administração, mas isso é
impossível. Fala que a Prefeitura precisa de elaborar planejamento para executar serviços
de limpeza nos Cemitérios e na Cidade. Alerta ao Senhor Prefeito, que foi eleito pela
população que confiou nele.
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Comenta que realmente ele e todos os
Vereadores, há muito, vem alertando ao Senhor Prefeito, sobre os gastos excessivos dessa
Administração. Fala que pode ser realizado levantamento desses alertas feitos em todas as
Sessões Legislativas, desde 2013, e não acatados pelo Senhor Prefeito.
Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Fala que os Vereadores avisaram, mas o Senhor
Prefeito não acreditou nos avisos. Critica o Senhor Prefeito pela falta de respeito para com
a população.
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que estamos há 25 dias da
tragédia da enchente e a ponte do Rio Carambeí, na altura da antiga empresa Super
Tintas, e atualmente AKSO, se encontra sem acesso por contar da Ponte desmoronada,
sem nenhuma manutenção, por essa Administração, que está causando revolta à
população. Cobra do Senhor Prefeito providências para a retirada da Ponte de madeira
caída no Rio Carambeí, altura do Bairro Guaçu.
Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Fala que a Rua Cristóvão Martinez Arca, se encontra
sem rede de captação de águas pluviais, para escoamento das águas nas épocas
chuvosas.
3. Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA): Diz que é solidário ao Vereador
José Carlos de Camargo, por oferecer apoio aos seus trabalhos para melhorar o Distrito de
Maylasky. Agradece ao apoio do Nobre Vereador ZÉ CAMARGO. Fala que está fazendo a
sua parte. Informa que esteve no Congresso para reivindicar as melhorias para o Distrito
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de Maylasky. Agradece ao Prefeito e o Departamento de Obras, que iniciou os serviços de
roçada e limpeza no Distrito de Maylasky. Diz que como o Nobre Vereador comentou que é
muito boa a arrecadação do Distrito de Maylasky para Município. Agradece também ao
Senhor Horis, pela execução de serviços de podagem no Distrito de Maylasky.
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Parabeniza o Vereador Kalunga, pela
conquista da pavimentação asfáltica no Jardim Suíça Paulista, que é um bairro que
merece.
Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA): Diz que fez reunião com a
comunidade do Jardim Suíça Paulista, e já foi iniciado o asfaltamento na Rua Dom Ernesto
de Paula e na Rua Juracy Resende. Agradece ao Poder Executivo em nome dos moradores,
por ter atendido a sua reivindicação da realização da pavimentação asfáltica, para o Jardim
Suíça. Diz que lutará pela pavimentação de outros lugares no Município, e nas Ruas
Mandovi e Olavo Capuzo, que é uma promessa do Prefeito àquela população. Diz que
quem executa os serviços é o Executivo. Fala que o Distrito de Maylasky precisa de Cobra
do Senhor Prefeito a remoção de terra das Ruas: Batista Pedroni, atrás da Capela Sagrado
Coração de Jesus, Vicente da Costa, Delegado Orlando Fernandes, Caio Prado, no setor da
Darcy Penteado e da Rua Vicente de Paula. Fala que é um Vereador atuante que conversa
com a população, mas depende do Poder Executivo para executar os serviços, e como
Vereador oficializa suas reivindicações ao Poder Executivo. Convida a população para
participar mais, e se interar dos trabalhos dos Nobres Vereadores do Poder Legislativo.
Ordem do Dia:
1. Veto nº 001-E, 21/03/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Veta integralmente o
autógrafo n°4.496/2016 (Projeto de Lei n°005/2016-L, de 06/01/2016, de autoria do
Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes) que “Dispõe sobre o estacionamento de
veículos de idosos e deficientes físicos na “Zona Azul” na Estância Turística de São Roque”.
O Veto foi rejeitado por 09 (nove) votos contrários dos Vereadores Alexandre Rodrigo
Soares, Alfredo Fernandes Estrada, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino Nogueira,
Israel Francisco de Oliveira, José Carlos de Camargo, Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos
Augusto Issa Henriques de Araújo e Rafael Marreiro de Godoy, e 03 (três) votos favoráveis
dos Vereadores Flávio Andrade de Brito, José Antonio de Barros e Rodrigo Nunes de
Oliveira em única discussão, votação nominal e maioria absoluta.
2. Razão de Veto nº 002-E, 21/03/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Veta
integralmente o autógrafo n°4.495/2016 (Projeto de Lei n°004/2016-L, de 06/01/2016, de
autoria do Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes) que “Dispõe sobre a
obrigatoriedade de fornecimento de recibo aos usuários do estacionamento rotativo em vias
públicas (Zona Azul Digital) na Estância Turística de São Roque”. O Veto foi rejeitado por 09
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(nove) votos contrários dos Vereadores Alexandre Rodrigo Soares, Alfredo Fernandes
Estrada, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino Nogueira, Israel Francisco de Oliveira,
José Carlos de Camargo, Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo
e Rafael Marreiro de Godoy, e 03 (três) votos favoráveis dos Vereadores Flávio Andrade de
Brito, José Antonio de Barros e Rodrigo Nunes de Oliveira em única discussão, votação
nominal e maioria absoluta.
Projeto de Lei nº 016-E, de 03/03/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe
sobre a abertura de crédito suplementar especial no valor de R$142.777,25 (cento e
quarenta e dois mil, setecentos e setenta e sete reais e vinte a cinco centavos)”. O Projeto
foi aprovado por unanimidade, em segunda discussão, votação nominal e maioria absoluta.
Projeto de Lei nº 017-E, de 03/03/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe
sobre a abertura de crédito especial no valor de R$1.174.521,52 (um milhão, cento e
setenta e quatro mil, quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos)”. O
Projeto foi aprovado por unanimidade em segunda discussão, votação nominal e maioria
absoluta.
Projeto de Lei n°018-E, de 16/03/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe
sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 34.030,00 (trinta e quatro mil e trinta
reais)”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em segunda discussão, votação nominal e
maioria absoluta.
Projeto de Lei n°019-E, de 16/03/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe
sobre a abertura de crédito especial no valor de R$165.597,24 (cento e sessenta e cinco
mil, quinhentos e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos)”. O Projeto foi aprovado
por unanimidade em segunda discussão, votação nominal e maioria absoluta.
Projeto de Lei n°020-E, de 16/03/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe
sobre a abertura de crédito especial no valor de R$155.625,56 (cento e cinquenta e cinco
mil reais, seiscentos e vinte e cinco mil e cinquenta e seis centavos)”. O Projeto foi
aprovado por unanimidade em segunda discussão, votação nominal e maioria absoluta.
Projeto de Lei – nºs 021-L, de 15/03/2016, de autoria do Vereador Rodrigo Nunes de
Oliveira, que “Declara de utilidade pública a Associação do Roteiro do Vinho de São Roque”.
O Projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria
simples.
Requerimentos – nºs 093 ao 101, 103 ao 108 e 110/2016. Foram aprovados por
unanimidade, em única discussão, votação simbólica e maioria simples.
Explicação Pessoal:

1. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Expõe no Telão do Plenário Legislativo um
gráfico, com levantamento representativo dos valores investidos pela Prefeitura no Município
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de São Roque, no qual relata os seguintes investimentos desde o ano de 2009 a 2015, que
são: no ano de 2009, o então Prefeito investiu no Município o valor de 11 milhões de reais; no
ano de 2010, foram investidos 9 milhões de reais; no ano de 2011, foi investido 20 milhões e
300 mil reais; no ano de 2012, a Prefeitura investiu 28 milhões de reais; e no ano de 2013, na
Gestão do Senhor Prefeito Daniel de Oliveira Costa, iniciou com investimento no Município,
com o valor de 6 milhões de reais; no ano de 2014, investiu o valor de 4 milhões de reais;e
no ano de 2015, o Senhor Prefeito investiu no Município, apenas o valor de 2 milhões e 900
mil reais. Questiona o Senhor Prefeito, onde está o resto do montante do dinheiro reservado
para investimentos no Município?. Fala que por verificar essas diferenças, os Vereadores
cobram do Senhor Prefeito, informações sobre os valores que sobraram, que não foram
investidos no Município. Ressalta que a culpa do Funcionalismo Público, estar sem a reposição
salarial é exclusivamente do Senhor Prefeito. Diz que é muito fácil transferir a culpa da falta
de dinheiro a outros acontecimentos, do que assumir sua incompetência para administrar o
Município. Relata o caos do Município, com os desmandos do Senhor Prefeito: com
Funcionários Públicos ameaçados por participar da Greve na luta por seus direitos; com
aumento no valor da folha de pagamento em quase um milhão de reais por mês, devido à
contratação de muitos cargos comissionados; com contratação de Assessoria Jurídica no valor
de 70 mil reais ao mês, compra de lousas digitais com valores excessivos; com
remanejamento de verbas da saúde; com contratação da empresa de lixo, com dois contratos
emergenciais, com valores excessivos, que resultou numa má Administração Municipal,
comprometendo todas as prioridades do Município. Comenta que o Senhor Prefeito solicitou
ao Governo do Estado, através do Decreto Municipal, de emergência um montante de 22
milhões de reais, para restaurar a Cidade de São Roque, que se encontra em situação de
calamidade pública, por conseqüência das enchentes ocorridas na madrugada do dia 10 de
março, de 2016. Diz que espera que o Senhor Prefeito tenha feito os procedimentos corretos
para o recebimento da verba para o Município. Lembra que o Senhor Prefeito, perdeu no ano
de 2013, por falta de procedimentos corretos, a verba no valor de 724 mil reais destinada à
construção da ponte na Avenida Marginal, no final da Avenida Antonino Dias Bastos, pois,
realizou a Licitação antes de assinar o Convênio com o Governo Estadual. Cobra do Senhor
Prefeito providências para o reajuste salarial do Funcionalismo Público, pois, reajustou o IPTU
e o ISS, com o índice de 10,67, e nada mais justo que conceder o mesmo índice para a
reposição salarial do Funcionalismo Público Municipal.
2. Vereador Etelvino Nogueira: Comenta sobre a participação no Congresso realizado na
Cidade de Campos do Jordão.
Aparte Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA): Parabeniza o nobre Vereador
Etelvino pela dinâmica e profissionalismo, e pela excelente participação com a apresentação
das Teses, no 60º Congresso Estadual de Municípios, realizado na Cidade de Campos do
Jordão.
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Vereador Etelvino Nogueira: Diz que o Nobre Vereador Kalunga também teve uma ótima
participação no Congresso realizado na Cidade de Campos do Jordão, promovido pela
Associação Paulista de Municípios (APM), no período de 29 de Março a 1º de Abril de 2016, na
Cidade de Campos do Jordão - SP, onde a classe política do nosso Estado se reúne para
discutir as principais mudanças legislativas que afetam diretamente os Municípios e também
debatem melhores práticas para uma gestão moderna e eficiente. Fala que nesse Congresso
foi defendido algumas Teses para realização de melhorias no Município de São Roque. Expõe
no Telão do Plenário Legislativo, fotos da situação da Estrada do Caeté, destruída pelas
chuvas intensas ocorridas na noite do dia 10 de março de 2016, onde só transita um único
veículo, por conta do desbarrancamento causando prejuízos à população. Comenta que
solicitou várias vezes providências ao Senhor Prefeito, e nenhuma providência foi tomada para
recuperar o leito carroçável da Estrada do Caeté, que se encontra intransitável há 24 dias da
enchente. Informa ao Senhor Prefeito, que o Bairro do Caeté e o Bairro do Carmo, pertencem
ao Município de São Roque. Lembra ao Senhor Prefeito Daniel, que no ano de 2012, Vossa
Excelência esteve lá, no Bairro do Caeté e Bairro do Carmo, pedindo votos e enganou todo
aquele povo, dizendo que faria um governo diferente. Fala da outra situação preocupante, a
do Decreto de Emergência feito pelo Prefeito Daniel. Diz que foi informado, que os Decretos
de Emergências, feito pelas Prefeituras, para conseguir os recursos financeiros junto ao
Governo Estadual, precisam ser Homologados pelo Governo do Estado, e então, fez pesquisa
sobre para averiguar, se o Decreto Emergencial do Município de São Roque, se encontrava
Homologado, e viu a confirmação de cinco Decretos de outras cinco cidades, e não viu essa
informação para a Cidade de São Roque. Fala que não é justo o Servidor Público ficar sem o
reajuste salarial, tendo em vista que o Prefeito reajustou o IPTU e o ISS com o índice de
10,67%, e se nega a conceder o mesmo índice para reposição salarial do Funcionalismo
Público.
3. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Expressa sua tristeza pelo falecimento da mãe do
Vereador Estrada, no dia 1º de Abril. Deseja que Deus possa confortar os corações do Nobre
Vereador Estrada e da Família. Fala que acompanhando a linha de raciocínio dos Vereadores
Donizete e Etelvino, sobre a situação de abandono do Município, vê que o Bairro Guaçu, se
encontra na mesma situação de abandono por essa Administração. Informa que o Rio
Carambeí passa pelo Bairro Guaçu, e há mais de um ano não foi executado pela Prefeitura,
serviços de limpeza e desassoreamento. Fala que ocorreu a enchente na madrugada do dia 10
de março, e não foi retirado os destroços da ponte de madeira, que caiu no rio, na altura da
antiga empresa Super Tintas(atualmente AKSO). Cobra do Prefeito Municipal as providências
necessárias para a retirada dos destroços da ponte com maquinários e equipamentos de
guindaste e executar serviços de limpeza e desassoreamento no Rio Carambeí. Fala que o
Bairro Guaçu, se encontra em estado de calamidade e abandonado por essa Administração.
Questiona o Senhor Prefeito, onde estão os equipamentos para recuperação das pontes
destruídas e do Bairro Guaçu.
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Oliveira: Fala que a enxurrada levou tudo.
Fala que é um absurdo a falta de máquinas e equipamentos para restaurar o Bairro Guaçu
destruído pela enchente.
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Vereador Israel Francisco de Oliveira: Critica o Governo Municipal pela incompetência de
Administrar a Cidade de São Roque e por não realizar serviços de limpeza e drenagem nos
rios. Critica também pelo fato do Senhor Prefeito se utilizar de falsas informações para
enganar a população, com intuito de angariar votos nas próximas eleições. Lembra que os
Vereadores preveniram e alertaram o Senhor Prefeito, sobre os gastos excessivos e
desperdícios de recursos financeiros, e sobre as prioridades municipais, nesses três anos de
Mandato. Lembra também que os Vereadores ofereceram ao Senhor Prefeito, apoio e parceria
para melhor desenvolvimento Mandato, e nada foi aceito. Fala que o pior cego é aquele que
não quer enxergar. Cobra do Senhor Prefeito providências para pagamento da reposição
salarial, que é de direito do Funcionalismo Público Municipal. Fala que quem sofre mais com
os desmandos do Senhor Prefeito é a comunidade de São Roque, os Servidores Públicos em
Greve, debatendo e lutando pelos direitos da reposição salarial, no sol quente, pelas ruas da
Cidade. Informa que os Funcionários Públicos Municipais estão proibidos de fazer amizades
com os Vereadores, porque são vigiados e ficam perseguidos pela Administração do Prefeito
Daniel de Oliveira Costa, que se nega a conceder o devido reajuste salarial do Funcionalismo
Público Municipal. Critica o Senhor Prefeito pelos gastos excessivos e absurdos durante o seu
Mandato, inclusive os gastos com o pagamento do aluguel de veículos, e pagamento de uma
fortuna para a empresa coletora de lixo. Alerta ao Senhor Prefeito para não atribuir a culpa
da falta de recursos financeiros a outras pessoas, mas reconhecer o seu próprio erro. Fala que
quem sofre mais com essa má Administração é a comunidade de São Roque, como os
Servidores reivindicando e lutando por seus direitos de reposição salarial. Fala que os
Funcionários Públicos, estão proibidos por essa Administração de fazer amizades com os
Vereadores, e sofrem perseguição pela chefia.

Encerram-se os trabalhos às 20h42min.
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