
 
Ata da 13ª Sessão Ordinária de 25 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 
 

      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 18h11min. 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos pelo Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes. 

1.  A Ata da 12ª Sessão Ordinária, realizada em 18 de Abril de 2016, foi lida e aprovada por 
unanimidade; 

2. A Ata da 10ª Sessão Extraordinária, realizada em 18 de Abril de 2016, foi lida e aprovada 
por unanimidade; 

3. O Primeiro Secretário faz a leitura do Parecer Conclusivo referente à Comissão de Assuntos 
Relevantes – CAR, criada para averiguar a condição de bem público ou privado de imóvel 
localizado na esquina da Avenida Antonino Dias Bastos e da Enrico Dell’Aqua (estaciona-
mento do shopping). 

4. O Presidente coloca em votação o Requerimento nº 143/2016, de autoria do Vereador 
Adenilson Correia, que “Solicita a inclusão do Requerimento nº 142/2016, em regime de 
tramitação de Urgência Especial, na pauta da 13ª Sessão Ordinária”. O autor do Requeri-
mento solicitou verbalmente a retirada do mesmo. O pedido foi aprovado por unanimidade 
em única discussão e votação simbólica; e 

5. O Presidente coloca em votação o Requerimento nº 146/2016, de autoria do Vereador 
José Carlos de Camargo, que “Solicita a inclusão do Requerimento nº 145/2016, em regime 
de tramitação de Urgência Especial, na pauta da 13ª Sessão Ordinária”. O autor do Reque-
rimento solicitou verbalmente a retirada do mesmo. O pedido foi aprovado por unanimida-
de em única discussão e votação simbólica. 

Projetos do Executivo: 
1. Projeto de Lei n° 028-E, de 15/04/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o 

Prefeito a extinguir, no âmbito municipal, o Consórcio de Desenvolvimento da Região Su-
deste – CONSUDESTE e dá outras providências”. 

Projetos do Legislativo: 
2. Projeto de Lei n° 026-L, de 13/04/2016, de autoria do Vereador José Carlos de Camar-

go, que “Dispõe sobre a concessão de auxílio moradia emergencial para desabrigados atra-
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vés de benefícios eventual e dá outras providências”. 
Requerimentos: 

1. Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 129/2016. Solicita cópia do contrato entre a 
Prefeitura e a Escola Cooperativa de São Roque. O autor do Projeto apresentou Requeri-
mento Verbal solicitando a retirada do mesmo. O Requerimento verbal foi aprovado por 
unanimidade. 

2. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes – nºs: 134. Solicita informações referen-
tes às Emendas Parlamentares, nos valores de R$100.000,00 (cem mil reais) cada, de au-
toria do Deputado João Caramez, destinada à construção de ponte na Vila Maciel e da Pon-
te do “Laurindinho”, no Bairro Guaçu; 135/2016. Solicita informações referentes à Emen-
da Parlamentar no valor de R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), de autoria da De-
putada Rita Passos, destinada à construção de quadra poliesportiva no Jardim Brasília.  

3. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – n°s: 136/2016. Solicita informações 
sobre a permuta de terreno, localizado na Rua Duarte Coelho Pereira, Paisagem Colonial, 
referentes serviços executados pelo Executivo em área particular; 137. Solicita informa-
ções sobre a possibilidade de implantação de iluminação pública na Rodovia Raposo Tava-
res, em trecho localizado na entrada do posto de gasolina Alaska e churrascaria Rei do Sul; 
138. Solicita informações sobre a possibilidade de asfaltamento e benfeitorias no final da 
Rua Dom José Gaspar, Jardim Mosteiro; 139/2016. Solicita informações sobre o prazo 
para execução de limpeza do córrego da Avenida Bandeirantes. 

4. Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA) – nºs: 140/2016.  Solicita infor-
mações sobre a possibilidade de asfaltamento da Rua Padre Camacho, Bairro do Rosário, 
Distrito de Maylasky; 141. Solicita informações sobre a possibilidade de pavimentação as-
fáltica nas Ruas Borba Gato e Nelson Silva Nunes, localizadas no loteamento Jardim Alpes 
Forantini; 142/2016. Solicita informações sobre a possibilidade de implantação de mão 
única na alça de acesso sentido à Praça do Distrito de Maylasky, bem como a construção 
de via para passeio público.    

5. Vereador José Carlos de Camargo – nºs: 145/2016. Requer aumento da porcenta-
gem nos taxímetros, da Cidade da Estância Turística de São Roque. 

Indicações: 
1. Vereador José Carlos de Camargo – nºs: 444/2016. Solicita serviços de pavimentação 

asfáltica, em pequeno trecho (aproximadamente de 100 metros quadrados) no ponto de 
Táxi, localizado na Avenida João Pessoa. 

2. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nºs: 445. Solicita a realização 
dos serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada do Café, Capim Fino, estrada 
dos Venâncio e Três Cruzes, Canguera; 446. Solicita a implantação de tubulação de águas 
pluviais no Bairro Mirim (antigo Morro do Piolho); 447. Solicita o retorno da linha de ônibus 
que fazia o percurso no Bairro Campininha, (subidão, sentido centro-bairro); 448. Solicita a 
construção de área de lazer no bosque, localizado na Vila Aguiar; 449/2016.  Solicita re-
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capeamento asfáltico em todas as ruas dos Bairros Vila Amaral, Parque Aliança e Jardim 
Conceição. 

3. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes– nºs: 450.  Solicita a implantação de 
postes de iluminação pública em trecho da Rua Getúlio Vargas até a fábrica Hasheys; 
451/2016.  Solicita a recuperação da ponte de madeira, localizada na travessa da Rodovia 
Quintino de Lima, altura do n°662, Jardim Conceição;  

4. Vereador Alexandre Rodrigo Soares– nºs: 452. Solicita serviços de motonivelamento 
e cascalhamento nas ruas do Saboó; 453. Solicita execução de serviços de limpeza e roça-
da nas Ruas da Vila Amaral e nos pontos de ônibus; 454. Solicita serviços de motonivela-
mento e cascalhamento no Bairro Cardoso, Distrito de Maylasky; 455. Solicita operação 
tapa-buraco no Jardim Maria Trindade e limpeza em todo o Bairro do Cambará; 456. Solici-
ta serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada da Capela do Cepo; 
457/2016. Solicita serviços de limpeza e roçada na subida da Serrinha, próxima ao Sky; 

5. Vereador Luis Gonzaga de Jesus nºs: 458. Solicita operação tapa-buraco na Rua Irineu 
Silveira, altura do n° 139, Junqueira; 459/2016. Solicita operação tapa-buraco na Avenida 
Antonio Dias Bastos, próximo ao Shopping São Roque. 

6. Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 460. Solicita a implantação de lombada na Estrada 
Municipal do Caetê, uma próxima a antiga "Adega Caetê", outra em frente a "Agnus" e por 
ultimo uma em frente ao antigo bar do "Valdomiro"; 461. Reitera pedido feito através da 
Indicação n° 389/2016, solicitando a substituição de lixeira por container de lixo, na Estra-
da Serrinha do Carmo; 462. Reitera pedido feito através da Indicação n° 402/2016, solici-
tando operação tapa-buraco em trecho da Estrada Municipal do Carmo (inicializando na 
cabeceira da Ponte Luiz Gonzaga), Bairro do Carmo; 463. Solicita serviços de motonivela-
mento e cascalhamento na Estrada Toshiyuky Takeda e Estrada do Mikami; 464. Reitera 
pedido feito através da Indicação n° 390/2016, solicitando manutenção nas pontes locali-
zadas no Loteamento Vale das Andorinhas; 465. Reitera pedido feito através da Indicação 
n° 410/2016, solicitando tubulação de águas pluviais para um trecho da Estrada Municipal 
do Caetê, próximo ao Pesqueiro Caetê; 466.  Solicita alargamento da Travessa Ernesto 
Fermino de Moraes, próximo ao Sítio das Peras, Bairro da Serrinha; 467. Solicita serviços 
de motonivelamento e cascalhamento para as seguintes vias: Alamedas Tangarás, Alameda 
dos Sabiás, Alameda dos Uirapurus, Alameda dos Pardais, Alameda das Gaivotas, Alameda 
dos Guarás, Alameda dos Periquitos, todas localizadas no Loteamento Horizonte Verde Gle-
bas II, III, e IV, Bairro Caetê; 468. Solicita serviços de motonivelamento e cascalhamento 
para Rua Dandretta, Bairro do Carmo; 469/2016. Reitera pedido feito através da Indica-
ção n° 038/2016, solicitando serviços de motonivelamento, cascalhamento na Estrada Juca 
Rocha, Mario Andrade, Lagoa, Pilão D'água, Estrada das Pedras, Taipas de Pedras, da Ser-
ra, Recanto da Serra e Sétimo Céu. 

7.  Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA) – nºs: 470. Solicita o asfaltamento 
da Rua Padre Camacho, Bairro do Rosário, Distrito de Maylasky; 471. Reitera pedido feito 
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através da Indicação nº 271/2016, solicitando roçada e capinação na altura do imóvel nº 
150 da Rua Platina, Parque Aliança; 472/2016. Solicita, com urgência, remoção de terra e 
limpeza na Rua 1º Sgto. Agnaldo Ap. Ferreira, Parque Aliança, em toda sua extensão.  

       Moções: 
1. Vereador Alfredo Fernandes Estrada – nº: 063. De Congratulações a Jovem Júlia 

Camargo pela conquista do título “Rainha da Romaria dos Cavaleiros de São Jorge”, no ano 
de 2016; 

2. 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. O Autor da Moção apresentou Requerimento verbal 
solicitando o adiamento da Moção para a próxima Sessão ordinária. O Requerimento foi 
aprovado por unanimidade; 065. De Pesar pelo falecimento do Senhor Norberto Belmiro 
Soares. 

3. Vereador Flávio Andrade de Brito – nº: 066. De Pesar pelo falecimento da estimada 
Senhora Renata da Silva Carneiro. 

4. Vereador Rafael Marreiro de Godoy – nº: 067. De Pesar pelo falecimento da estimada 
senhora Maria Lúcia Soares da Silva; 068/2016. De Pesar pelo falecimento da estimada 
senhora Ana Maria Domingues Anéias. 

5. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – nº: 070/2016. De Pesar pelo 
falecimento da estimada jovem Isabela Florêncio Sato. 

Matérias analisadas no expediente: 
(Com parecer favorável da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação). 

1. Moção de Congratulações– n°s 063/2016 – a Mesa Diretora a encaminhará; 
2. Moção de Pesar– n°s 065 a 068, e 070/2016 – a Mesa Diretora a encaminhará; 
3. Indicações – nºs 444 a 472/2016 – a Mesa Diretora as encaminhará. 

Tribuna: 
 
1. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta sobre sua atuação como Vereador ao 

longo dos anos no Município de São Roque. Diz que é com grande satisfação que os Verea-
dores podem vir a este Legislativo, fazer uso da Tribuna e informar suas conquistas como 
Vereador.  Informa que há muito vem atuando como Vereador e, têm muitas conquistas a 
relatar à população do Bairro, para que todos saibam como e para onde foram conseguidos 
esses benefícios. Diz que os Vereadores, lutam para que se realizem essas obras no Muni-
cípio. Informa sobre a conquista do reservatório de água do Bairro do Guaçu, para o qual 
existe um Ofício de sua autoria, solicitando para que fosse instalado no Bairro. Diz que seu 
nome não foi divulgado pela Administração, porque sempre atuou como oposição nesta 
Casa de Leis, mas isso é história, o importante é que o benefício está lá. Fala que é para 
isso que o Vereador é eleito, é para trazer os benefícios à população. Informa que por ser 
da oposição ao Prefeito, seu nome não era divulgado, ficando para trás, porque não tinha 
muita ligação com a Administração que tinha o PAC-Programa de Aceleração do Desenvol-
vimento, e muitas das vezes suas conquistas eram atribuídas ao outro Vereador da base de 
governo do Prefeito, que nada fez em prol da população. Fala que existem muitos boatos 
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referentes à sua pré-candidatura a Prefeito, mas que tudo o tiver que ser divulgado por ele, 
será divulgado primeiro ao seu partido. Comenta que foi convidado por um pré-candidato 
para uma reunião e, por não saber o motivo do convite, questionou ao Cidadão, quanto ao 
motivo do convite, e a pessoa respondeu que convidou porque queria saber das coisas. 
Fala que é um absurdo, e isso será falado durante sua campanha, e vão divulgar os nomes 
dessas pessoas. Comenta que o fato de que os Vereadores lutam, reivindicam e cobram 
melhorias do Poder Executivo, para conquistar os benefícios para a população é muito gra-
tificante quando conseguem respostas positivas, mas que muitas vezes teve decepção na 
sua Vereança, de ver o mérito de suas conquistas serem transferidas a outro Vereador que 
nada fez. Ressalta que os Vereadores não podem deixar passar em branco vários fatos 
ocorridos no Município de São Roque. Fala que sempre existem os Vereadores que são do 
agrado da Administração, e o Prefeito transfere a conquista de um vereador para outros 
que nada fizeram. Ressalta que trabalha com respeito às pessoas que confiaram seus votos 
a ele, e que sempre foi e, é homem muito respeitado pela população devido a sua boa ín-
dole. Ressalta que é gratificante chegar às casas das pessoas e ser bem recebido.  

2. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Diz que gostaria de vir a esta Tribuna 
Legislativa, para dar boas notícias dessa Prefeitura para a população, mas infelizmente nes-
ses quatro anos, são muito poucas notícias boas. Critica o Senhor Prefeito pelos seus des-
mandos e pela falta de habilidades políticas. Fala sobre os comentários maldosos do Senhor 
Prefeito, a seu respeito, referente a paralisação da construção das casas populares do Bair-
ro do Goianã, para as famílias desabrigadas das áreas de riscos. Fala que teve oportunida-
de de visitar uma das casas populares do Bairro Goianã, que foram entregues aos desabri-
gados, e observou que o Projeto foi melhorado, a casa é confortável, mas que não aprova 
esse modelo arcaico de construção. Alerta ao Senhor Prefeito que foi deixada para trás, a 
mudança de uma família com necessidades urgentes, e que mobilizou várias pessoas para 
ajudar essa família composta de pessoa acamada e pessoa cega. Comenta sobre suas re-
presentações contra o Senhor Prefeito, por conta das aduelas da Rua Mário de Andrade e 
outra pela invasão feita no terreno da Estrada Marilu, no Jardim Santa Vitórias, onde o pes-
soal da Prefeitura invadiu o terreno para construção de casas populares, ao invés do Se-
nhor Prefeito proceder a desapropriação legal do local. Comenta que são enganosas as 
afirmações do Senhor Prefeito, referente às casas populares do Jardim Vitória, Campininha, 
não saírem porque o Vereador Donizete embargou as obras, junto ao Ministério Público. 
Esclarece que o Senhor Prefeito faltou com a verdade dos fatos, porque consta Processo 
protocolado no Ministério Público, pelo motivo da falta de desapropriação legal dos proprie-
tários. Questiona se o Senhor Prefeito queria construir casas populares em terreno invadido 
pelo pessoal da Prefeitura?. Informa que o pessoal da Prefeitura invadiu a propriedade par-
ticular e cortaram árvores. Critica o Senhor Prefeito, por onerar a Folha de Pagamento da 
Prefeitura, do percentual de 37% para 49%, e pela falta de cumprimento da Lei de reposi-
ção salarial do Funcionalismo Público, que se encontra insatisfeito. Informa que o Senhor 
Prefeito tentou denegrir o seu bom nome, na Imprensa e no Blog. Fala que a Prefeitura 
perdeu a credibilidade no Município. Afirma que fez representação contra o Senhor Prefeito, 
pelo fato do soterramento com muitos caminhões de terra, na Rua das Açucenas, Vila Ama-
ral, arrebentou a vias, e questiona o Senhor Prefeito, quando será feito o recapeamento no 
asfalto?. Fala que foi informado por munícipes, que a população está no aguardo do fim 
dessa Administração. Agradece a Rádio Coluna pela colaboração por lhe proporcionar o 
Direito de Resposta. Critica o Senhor Prefeito pela sua incompetência de administrar o Mu-
nicípio com transparência nos seus atos.  
Vereador Etelvino Nogueira: Comenta sobre o Contrato de exclusividade da Sabesp, 
para abastecimento de água, coleta, afastamento e tratamento de esgoto no município, 
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Lembra que na época, por ocasião da votação do Projeto da renovação do contrato da Sa-
besp, que contava trinta anos de permanência no Município, foi um dos que votou favorável 
à renovação do contrato da permissão para que a Sabesp explorasse o abastecimento de 
água e tratamento de esgoto no Município de São Roque. Informa que nesse novo contra-
to, consta cláusula, que permite que o mesmo seja rediscutido de quatro em quatro anos, e 
que foi renovado no final do ano de 2011. Comenta que em conversa com os Vereadores 
observou que compete ao Poder Executivo exigir da Sabesp, o cumprimento do Contrato de 
exclusividade de abastecimento de água e tratamento de esgoto. Fala que ao ser renovado 
novamente esse contrato nos temos a oportunidade de rediscutir esse Contrato. Fala que o 
importante nesse novo Contrato é a cláusula de se poder rediscutir a prestação de serviços, 
de acordo com a realidade do Município. Existia no passado um contrato de 30 anos, que 
não continha essa cláusula de rediscussão. Brevemente entrará em pauta, esse novo Con-
trato da Sabesp, que consta a cláusula que permite rediscutir de quatro em quatro anos, e 
um dos assuntos que quer abordar, é o que na época da contratação, foi conversado, mas 
ficou concretizado na Lei, que a Sabesp possui exclusividade de abastecimento de água e 
tratamento de esgoto no Município de São Roque, que quer dizer que a Prefeitura está im-
pedida de contratar outras empresas para essa finalidade, devido a esse contrato de exclu-
sividade de abastecimento de água. Lembra que tentou discutir esse assunto do Contrato 
de exclusividade da Sabesp, chegou até fazer Emenda, para deixar isso em aberto, mas 
dentro do conjunto do Projeto, constava uma cláusula que a Prefeitura não teria essa aber-
tura de contratar outra empresa para prestação de serviços de abastecimento de água. Fala 
que uma das situações que discutiu muito na época, foi sobre a exclusividade de abasteci-
mento de água. Entende que se a Sabesp tem o Contrato de exclusividade deveria ser apli-
cado, mas ocorre o contrário, a Sabesp aplica em outras prioridades, quando deveria suprir 
o abastecimento das casas onde não existe rede de água. Relata que existem situações no 
Município, e não são poucas, de casas com problemas de abastecimento de água, e que 
quem abastece é a Prefeitura, com caminhões pipa, em locais onde existem nas proximida-
des redes de abastecimento de água. Fala que aí existe outra situação de responsabilidade 
do abastecimento de água dentro do Município, que enquanto não se instala a rede de á-
gua, a Sabesp tem por obrigação de abastecer as casas. Afirma que voltará a discutir esse 
assunto junto a Sabesp, com os Nobres Vereadores para cobrar esse abastecimento da 
Sabesp. Diz que a Prefeitura conta com dois caminhões pipa para abastecer esses locais 
distantes e entende que esse serviço deve ser executado pela Sabesp e não pela Prefeitura. 
Questiona, por que a Prefeitura tem que arcar com esse abastecimento, se existe o contra-
to de exclusividade da Sabesp. Ressalta que conta com o apoio de todos os Vereadores 
para incluir na avaliação do Contrato da Sabesp,que será realizada, a cláusula que obriga a 
prestação de serviços de abastecimento nos locais sem rede de água.  
Aparte Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Diz que o Vereador Etelvino está coberto de 
razão. Comenta que no Jardim René, não conta com rede de abastecimento de água, e tem 
um problema sério de água, e a Prefeitura leva água à população. Lembra que há dois anos 
vem reivindicando à Sabesp, a instalação de rede de água no Jardim René e, não obteve 
resposta, mesmo tendo a rede de água instalada nas proximidades do local. 
Vereador Etelvino Nogueira: Fala que precisa discutir junto aos Vereadores o assunto 
da distribuição de água pela Sabesp aos locais que não contam com a rede de abasteci-
mento de água. Fala que será elaborado Requerimento junto aos Vereadores para que a 
Prefeitura delegue a prestação desses serviços à Sabesp. 

3. Vereador Flávio Andrada de Brito: Comenta que hoje vem novamente a esta Tribuna 
Legislativa, falar dos problemas das ruas de São João Novo, que se encontram em péssi-
mos estados de conservação. Cobra do Senhor Prefeito uma atenção especial, e providên-
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cias urgentes para verificar a execução dos serviços nas ruas do Distrito de São João Novo. 
Comenta que, todo dia assiste o andamento dos serviços e se sente revoltado. Diz que é 
revoltante ver uma máquina Patrol e uma máquina carregadeira paradas, sem funcionários 
para trabalhar nas ruas. Fala que é falha da Administração, o fato de ser ter as máquinas, 
mas não tem quem execute os serviços nas ruas que se encontram com seus leitos carro-
çáveis totalmente prejudicados, sem condições de tráfego, e ainda vem sendo cobrado 
pelos munícipes das providências para a realização dos serviços. Cobra do Senhor Prefeito a 
execução de serviços de roçada e limpeza nas ruas de São João Novo. Comenta sobre a 
Sabesp, que há mais ou menos um ano atrás, conseguiu levar água encanada, com mais de 
2000 metros de extensão de rede no Bairro Volta Grade, e que após concluído a obra, falta 
água na Rua José Lemes de Moraes. Agradece ao funcionário que trabalhou na máquina e 
conseguiu melhorar um pouco o tráfego nas estradas. Fala do lixo acumulado ao lado da 
sua residência, sem serviços de coleta. Informa que no Bairro Santa Terezinha, a situação 
está crítica, sem coleta de lixo. Informa também, sobre a invasão de terrenos da Prefeitura, 
no Bairro São Julião, onde os invasores colocaram muitas tábuas para construir barracos. 
Fala que há necessidade de uma atenção especial para coibir essas invasões de terrenos 
públicos, no Bairro São Julião, no Distrito de São João Novo.  

4. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Expressa sua tristeza por estar convivendo com 
essa Administração. Fala que completa 12 anos de atuação como Vereador e foram 8 anos, 
que ele e os Vereadores sentiam orgulho, da maneira como era tratado o Município, várias 
obras aconteciam, com respeito ao dinheiro dos contribuintes, executavam obras na Vila 
Nova São Roque, Jardim Marieta, Paisagem Colonial, no Distrito de Maylasky, no Distrito de 
São João Novo, no Bairro do Saboó, com as estradas iluminadas e pavimentadas, com ser-
viços de iluminação pública, colocação de guias e sarjetas nas vias públicas do Alpes do 
Guaçu. Afirma que hoje essa Administração Pública, não cuida nem do que foi feito, pois, 
vê o Campinho do Guaçu, que era o orgulho a população, abandonado. Diz que se sente 
revoltado com esse descaso dessa Administração, que não cuida da Cidade, e ainda põe 
desculpas, na enchente que assolou o Município no mês de março. Afirma que se passaram 
quarenta dias da enchente e vê as máquinas paradas na Avenida Marginal, onde caiu a 
ponte, e nada de execução de serviços de recuperação da Cidade. Parabeniza o Vereador 
Flávio Brito, pela coragem de expor a situação do Distrito de São João Novo. Informa que 
no Bairro do Guaçu, tem uma ponte com necessidade de recuperação, porque caiu dentro 
do Rio Carambeí, e outra ponte, em situação de queda também, mas até o momento a 
Prefeitura nada fez para recuperá-las. Fala que o Senhor Prefeito, agora que se encontra no 
final do mandato, quer mostrar serviços, fazendo pequenos serviços de pavimentação asfál-
tica, mas de qualquer jeito, como a obra mal executada, e inacabada do Jardim Vitória, que 
deixou a população ilhada no meio do lamaçal e nada de terminar a obra.  Comenta que na 
Vila Guilhermina, a obra de pavimentação asfática foi bem executada, graças aos trabalhos 
do Vereador MANDI. Fala que hoje essa Administração, não consegue executar serviços de 
manutenção, nas obras já conquistadas ao longo dos anos, por outros Prefeitos. Diz que na 
Avenida Marginal, Avenida Antonino Dias Bastos, existe máquinas paradas que custam valo-
res altos para o Município. Comenta que o Senhor Prefeito demonstrou sua incapacidade de 
Administrar o Município, atribuindo todas as ruínas existentes ao fato da enchente, quando 
na verdade, as estradas se encontram em ruínas há muito antes da ocorrência da calami-
dade no Município de São Roque. Alerta ao Senhor Prefeito, para contratar uma empresa 
capacitada para reconstruir a ponte tombada, no final da Avenida Antonino Dias Bastos, no 
Centro da Cidade. 
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Ordem do Dia: 
1. 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 Vereador Etelvino nogueira apresentou Requerimento verbal solicitando o adiamento do 
Projeto por 01 (uma) Sessão Ordinária. O requerimento verbal foi aprovado por unanimida-
de.  

2. Projeto de Resolução nº 006-L, de 12/04/2016, de autoria do Vereador Adenilson 
Correia, que “Dá nova redação ao §8º, do artigo 229, do Regimento Interno, que dispõe 
sobre o número de certificados a serem conferidos por Moções de Congratulações”. O pro-
jeto foi rejeitado por 10 (dez) votos contrários dos Vereadores, Alexandre Rodrigo Soares, 
Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino Nogueira, Flávio Andrade de Brito, Israel Fran-
cisco de Oliveira, José Carlos de Camargo, Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa 
Henrique de Araújo, Mauro Salvador Sgueglia de Góes e Rafael Marreiro de Godoy, e 04 
(quatro) votos favoráveis dos Vereadores Adenilson Correia (Mestre Kalunga), Alacir Raysel, 
José Antonio de Barros e Rodrigo Nunes de Oliveira em única discussão, votação nominal e 
maioria absoluta. 

3. Projeto de Lei n° 025-L, de 12/04/2016, de autoria do Vereador Adenilson Correia, que 
“Dá a denominação de “Rua Davino Lambiazzi” à via pública localizada no Loteamento Jar-
dim do Sol, no Distrito de Maylasky”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em única 
discussão, votação nominal e maioria simples. 

4. Projeto de Lei nº 023-E, de 06/04/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o 
Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$ 3.550.000,00 (três milhões, 
quinhentos e cinquenta mil reais) no orçamento vigente”. O Vereador Etelvino Nogueira 
apresentou Requerimento verbal, solicitando o adiamento do Projeto para a próxima Sessão 
Ordinária. O Requerimento verbal foi aprovado por 10 (dez) votos favoráveis dos Vereado-
res dos Vereadores 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 e Rafael Marreiro de Godoy, e 04 (quatro) votos contrários dos Vereadores Adenil-
son Correia (Mestre Kalunga), Alacir Raysel, Flávio Andrade de Brito e Rodrigo Nunes de 
Oliveira. 

5. Requerimentos – nºs 134 a 143, 145 e 146/2016. Foram aprovados por 14 (quator-
ze) votos favoráveis dos Vereadores Adenilson Correia (Mestre Kalunga), Alacir Raysel, Ale-
xandre Rodrigo Soares, Alfredo Fernandes Estrada, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etel-
vino 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 sim-
ples. 

 Explicação Pessoal: 
 

1. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Inicia sua fala agradecendo ao Senhor MIGUÉ, pela 
realização da operação tapa buraco, na Avenida Prefeito Bernardino de Lucca, que vem 
solicitando há muito tempo. Diz que questionou, ao funcionário sobre os motivos do não 
atendimento aos Vereadores para realização dos serviços. E a resposta foi, que “Não fa-
zemos porque os Vereadores são contra a Administração”. Deixa claro que neste Legisla-
tivo ninguém é contra a Prefeitura, mas sim contra a não prestação dos serviços solicita-
dos. Informa que esteve neste final de semana junto ao Senhor Prefeito, na Quadra da 
Escola da Vila Nova São Roque e teve oportunidade de conversar sobre as necessidades 
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da execução dos trabalhos solicitados pelos Vereadores, e dentre ele a operação tapa 
buracos nas vias públicas, para manter bem conservado os locais públicos. Diz que mos-
trou ao Senhor Prefeito os serviços a serem realizados naquela localidade. 
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que quando o Vereador Gonzaga 
falou sobre operação tapa buraco no seu bairro, lembrou que na Avenida Varanguera 
esquina com a Avenida Bernardino de Lucca, existem buracos que causou acidente de 
veículo com moto, e vem causando outros acidentes, por falta da operação tapa buraco.  
Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Fala que de tanto abordar o assunto necessidade 
de serviços de capinação, roçada e limpeza, na Vila Nova São Roque, atualmente estão 
sendo executados os referidos serviços. Comenta que ao questionar o MIGUÉ, sobre os 
motivos da não prestação dos serviços solicitados, ouviu a seguinte resposta, “Disse que 
não fazem porque o Gonzaga trabalha contra eles”. 
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Diz que alguns funcionários 
da Prefeitura fazem esse comentário retrógrado, que os Vereadores são contra a Prefei-
tura. Fala que os funcionários prestam serviços para o Município. Comenta que os aspec-
tos da Cidade de São Roque são parecidos com os aspectos da Cidade de Mairinque de 
outrora, porque a Cidade de Mairinque, agora tem boa Administração.  
Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Comenta que o pessoal da Prefeitura, tem muita 
facilidade para desvirtuar o que os Vereadores falam. Fala que nesse dia aquela Senhora 
prejudicada com a falta da realização de serviços na Vila Nova São Roque, foi junto e 
esclareceu a ele, que o Senhor Gonzaga defende a população. Expõe no Telão do Plená-
rio, fotos dos locais que se encontram em péssimo estado de conservação, na Vila São 
Rafael, onde o esgoto corre a céu aberto, cuja tubulação foi destruída pelos caminhões 
da obra de desvio da Rodovia Raposo Tavares. Cobra do Senhor Prefeito providências 
para os locais prejudicados pela falta de manutenção da Região da São Rafael e Vila No-
va São Roque.  

2. Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Comenta sobre a entrega das casas populares 
construídas no Goianã, para famílias desabrigadas das áreas de risco. Deixa registrado 
que participou da entrega do primeiro lote de casas populares, construídas com recursos 
do Governo Federal, do PAC, para retirada do pessoal da área de risco, que teve um pro-
blema sério na execução, custou mais de 5 milhões de reais e a obra foi abandonada pela 
empresa, e passou de uma Administração para outra. Fala que teve que ser feito novo 
levantamento, nova licitação e tudo foi reconstruído, porque as casas além de inacaba-
das, foram depredadas por vândalos. Diz que esse contrato se encontra no Ministério 
Público para apurar as irregularidades e as responsabilidades das falhas na execução 
dessa obra das casas populares abandonadas e prejuízos aos cofres públicos. O fato é 
que, teve que iniciar a reestruturação das casas do zero, foi feito reestruturação do mo-
delo das construções, definida pelo Vereador Guto Issa, como, “A arquitetura do precon-
ceito”, por ser modelo de arquitetura arcaica, de pouca aceitação, que muitos falavam 
em tom de zombaria que eram casas construídas para cachorro. O Governo do Estado de 
São Paulo e a Secretaria da Habitação, fizeram um aporte no valor de 2 milhões e 500 mil 
reais, e a Prefeitura também, num montante de 5 milhões de reais à construção, e tudo 
foi refeito com modelo melhorado. Informa que estão entregando as casas por blocos e 
daqui a 30 dias será entregue novo bloco. Fala que obteve a ajuda do Deputado Rodrigo 
Garcia, da Secretaria da Habitação. Diz que estão chegando à Prefeitura, os Processos do 
Tribunal de Contas, agora no final do ano, próximo às eleições. Diz que sente alegria em 
poder compartilhar a entrega das casas aos desabrigados. Agradece ao Senhor Paulo 
Alves, pela entrega das matrículas dos loteamentos regularizados.  
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3. Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA): Começa seu discurso cumprimen-
tando os Profissionais Contabilistas. Fala que hoje dia 25 de Abril, se comemora o “Dia do 
Contabilista”. Informa que hoje, estiveram no seu Gabinete, os moradores da Rua Nossa 
Senhora de Guadalupe (antiga Estrada da Barroca Funda). Comenta que preparou docu-
mento com as reivindicações dos moradores da Rua Nossa Senhora de Guadalupe e, en-
viou ao Senhor Prefeito através do seu Assessor que protocolou na Prefeitura. Expõe, no 
Telão do Plenário Legislativo, fotos trazidas pelos moradores da Rua Nossa Senhora de 
Guadalupe, onde ocorreu deslizamentos de terra, bloqueando a passagem da população. 
E os moradores reivindicam serviços de manutenção nas vias públicas com a execução 
serviços de motonivelamento e cascalhamento, nas ruas a saber: no início da Rua Vicente 
da Costa (no Pólo Industrial), no início da Rua Batista Pedroni (ao lado da Fábrica de 
Blocos), no início da Rua Luiz Matheus Maylasky (na área Central), na Rua Getúlio Ribeiro 
dos Santos, no Jardim Ponta Porá. Cobra do Senhor Prefeito, providenciar uma equipe de 
trabalho, para executar serviços de Administração Distrital, para o Distrito de Maylasky, 
uma retroescadeira e, todo o maquinário necessário para manutenção nas estradas do 
Distrito de Maylasky. Fala que esses transtornos ocorridos nas estradas municipais, sem 
as devidas providências da Prefeitura, demonstram a falta de Administração Municipal. 
Exige respeito dessa Administração para com os Vereadores e para com a população. Diz 
que sua base é o povo de Maylasky. Fala que a Rua Vicente da Costa, é Pólo Industrial, e 
os caminhões não tem acesso, devido ao deslizamento de terra no leito carroçável. Fala 
que fez reunião com o pessoal do Jardim Conceição, na qual a população fez reivindica-
ções de melhorias. Cobra do Senhor Prefeito a execução de serviços para todas as ruas 
do Jardim Conceição, Rua Platina, Rua Amor Perfeito, Rua Turmalina, Ruas Taipas de 
Pedra, Rua Padre Camacho, Rua Prado Junior, Serrinha, enfim para todas as ruas do Dis-
trito de Maylasky, que se encontram em estado de abandono, sem serviços de manuten-
ção.  

Encerram-se os trabalhos às 21h30min. 
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