Ata da 7ª Sessão Ordinária de 14 de Março 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, Mauro Salvador
Sgueglia de Góes, Rafael Marreiro de Godoy e Rodrigo Nunes de Oliveira.
Vereador ausente: Alacir Raysel.
Início dos trabalhos às 18h15min.
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 6ª Sessão Ordinária, realizada em 07 de Março de 2016, foi lida e aprovada por
unanimidade;
O 1º Secretário faz a leitura do balancete da despesa e receita da Câmara Municipal,
referente ao mês de fevereiro de 2016 e informa que o mesmo encontra-se à disposição
para consulta na Diretoria Técnica Legislativa;
O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário da Comissão Permanente de
Constituição, Justiça e Redação o Projeto de Lei nº 013-L, de 23/02/2016, de autoria
do Vereador Luiz Gonzaga de Jesus, que “Dispõe sobre o incentivo ao cultivo da
“citronela” e da “crotalária” como método natural de combate a dengue no Município e dá
outras providências”. O Parecer Contrário foi rejeitado por 12 (doze) votos contrários dos
Vereadores Adenilson Correia, Alexandre Rodrigo Soares, Donizete Plínio Antonio de
Moraes, Etelvino Nogueira, Israel Francisco de Oliveira, José Antonio de Barros, Jose
Carlos de Camargo, Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo,
Mauro Salvador Sgueglia de Góes e Rafael Marreiro de Godoy e Rodrigo Nunes de Oliveira
e 01 (um) voto favorável do Vereador Flávio Andrade de Brito, e em única discussão e
votação nominal e maioria simples;
Projetos do Legislativo:
Projeto de Lei n°020/2016-L, de 09/03/2016, de autoria do Vereador Adenilson
Correia, que “Inclui no calendário Municipal a “Pisa de Uva no Lagar”, em São Roque”.
Projeto de Resolução n°005/2016-L, de 09/03/2016, de autoria do Vereador Marcos
Augusto Issa Henriques de Araújo, que “Prorroga o prazo de funcionamento da Comissão
de Assuntos Relevantes – CAR, instituída com a finalidade de averiguar a condição de bem
público ou privado de imóvel localizado na esquina da Avenida Antonino Dias Bastos e da
Rua Enrico Dell’Acqua (Estacionamento do Shopping)”.
Requerimentos:
Vereador José Carlos de Camargo – nºs: 059/2016. Requer informações sobre a
possibilidade de implantação de coleta de materiais inservíveis, de três em três meses, no
Município da Estância Turística de São Roque;
Vereador Luiz Gonzaga de Jesus – n°s: 067. Solicita informações referentes a
possibilidades da construção de reforço de concreto em toda a extensão das margens do
Rio Aracaí, localizado na Avenida Prefeito Bernardino de Lucca, com início na Vila Nova São
Roque; 068. Solicita informações sobre a possibilidade de realização de recapeamento
asfáltico em todas as ruas da Vila Nova São Roque, jardim Marieta, Quinta dos Teixeiras,
Vila São Rafael e Jardim Brasília; 069/2016. Solicita informações referentes à
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possibilidades da construção de reforço de concreto localizado na Avenida Piracicaba;
3. Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga) – nºs: 070. Solicita cópia de todo o
memorial descritivo do “Aeroporto Catarina” que está sendo construído em São Roque;
071. Solicita informações referentes à possibilidades de execução de serviços de
motonivelamento e cascalhamento na Estrada do Cometa, Bairro do Rosário; 072/2016.
Solicita informações referentes a possibilidade da execução de serviços de motonivelamento
e cascalhamento na Rua Delegado Orlando Fernandes, no Bairro da Serrinha (Rua do
Moinho);
4. Vereador Etelvino Nogueira – n°s: 073. Solicita informações sobre a execução de
“Operação Tapa Buraco” na Estrada Municipal do Carmo; 074/2016. Requer informações
referentes aos valores que a Prefeitura da Estância Turística de São Roque possui em débito
junto ao Fundo de Seguridade Social.
Indicações:
1. Vereador Flávio Andrade de Brito – nºs: 216. Solicita a construção de um abrigo de
ônibus na Rodovia Engenheiro Renê Benedito Silva, conhecida com 274, sentido Leste e
Oeste do Km 50 da Rodovia citada; 217. Solicita a construção de área de lazer em São
João Velho, Distrito de São João Novo; 218. Solicita a construção de área de lazer na Vila
São Julião, Distrito de São João Novo; 219. Solicita pavimentação asfáltica com guias e
sarjetas na Rua Emilio Castanho na Vila São Julião, Distrito de São João Novo; 220. Solicita
pavimentação asfáltica com guias e sarjetas na Rua Vicente Cano, Vila São Julião, Distrito
de São João Novo; 221. Solicita pavimentação asfáltica com guias e sarjetas na Rua Alcino
Godoy, Vila São Julião, Distrito de São João Novo; 222. Solicita pavimentação asfáltica com
guias e sarjetas na Rua 1, principal da Vila São Julião, Distrito de São João Novo; 223.
Solicita pavimentação asfáltica com guias e sarjetas na Rua Ataliba Paulino, Vila São Julião,
Distrito de São João Novo; 224. Solicita pavimentação asfáltica com guias e sarjetas na Rua
2 e Rua 7 (rua da Igreja Congregação), Distrito de São João Novo; 225/2016. Solicita a
construção de uma área de lazer na Vila Vinhas, São João Novo.
2. Mauro Salvador Sgueglia de Góes – nºs: 226/2016. Solicita reparo nas calçadas e
“Operação Tapa Buraco” nas ruas Santo Antonio e São Luís, Jardim Villaça;
3. Vereador Alfredo Fernandes Estrada – nºs: 227/2016. Solicita execução de serviços
de limpeza de quadra Municipal localizada na esquina das Avenidas Brasil e Antonino Dias
Bastos;
4. Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 228. Solicita manutenção nas calhas do barracão de
reciclagem "COPERSOL" conforme foto anexa; 229. Solicita colocação de cascalho na
Estrada Municipal do Bairro Aguassaí; 230. Reitera, pedido feito através da Indicação nº
34/2016. Solicita serviços de motonivelamento nas ruas do Loteamento das Acácias,
localizado no Bairro do Saboó; 231. Reitera pedido feito através da Indicação nº 35/2016.
Solicita serviços de motonivelamento e cascalhamento nas Ruas do Loteamento Mombaça
I,II e III, localizado no Bairro do Mombaça; 232. Reitera a Indicação nº 209/2016. Solicita
a implantação de lombada na Estrada Municipal do Carmo (próximo ao mercado Portal e
Laboratório Tecam), localizada no Bairro do Carmo; 233. Solicita substituição de lixeira, na
Estrada Serrinha do Carmo, conforme foto anexa; 234. Solicita limpeza no Ribeirão da
Ponte José Germiniasi, localizada na Estrada dos Venâncios; 235. Solicita operação tapa
buraco na Estrada dos Venâncios. Conforme foto anexa; 236/2016. Solicita serviços de
motonivelamento, cascalhamento e roçada para Travessa Sossego, Aguassaí. Conforme foto
anexa.
5. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – nºs: 238. Solicita, urgentemente, a
realização de poda de árvores na altura do imóvel número 36 da Rua Amador Bueno, região
central; 239. Solicita a realização de serviços de capinação e limpeza na creche municipal
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Ruth Montebello Zavarize, no Jardim São Rafael; 240. Solicita a realização de serviços de
capinação e limpeza na creche Profª. Antonieta de Araújo Cunha Laurenciano; 241. Solicita
a realização de serviços de capinação e limpeza nas ruas Floriano Peixoto e Garfield Pereira
Barreto, na região central; 242/2016. Solicita a realização de serviços de capinação e
limpeza nas ruas Célia Asse Jacob, Getúlio Ribeiro Santos, Avenida Inocêncio Caparelli, e
nas demais vias do Distrito de Maylasky em que forem necessários esses serviços.
Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA) – nºs: 243. Solicita, com urgência,
roçada, capinação e limpeza na Rua Getúlio Ribeiro dos Santos e nas demais vias do Jardim
Ponta Porã, Distrito de Maylasky, que necessitem desses serviços; 244. Solicita roçada,
capinação e limpeza em todas as vias públicas do Bairro Vila Vilma, Distrito de Maylasky,
bem como manutenção e limpeza em todas as bocas de lobo do bairro; 245. Solicita
roçada, capinação e limpeza em todas as vias públicas do Bairro Vila Arruda, Distrito de
Maylasky, bem como manutenção e limpeza em todas as bocas de lobo do bairro; 246.
Solicita roçada, capinação e limpeza em todas as vias públicas do Bairro Vila Lombardi,
Distrito de Maylasky, bem como manutenção e limpeza em todas as bocas de lobo do
bairro; 247. Solicita roçada, capinação e limpeza em todas as vias públicas do Bairro Vila
Caparelli, Distrito de Maylasky, bem como manutenção e limpeza em todas as bocas de lobo
do bairro; 248. Solicita roçada, capinação e limpeza em todas as vias públicas do Bairro
Jardim Ponta Porã, Distrito de Maylasky, bem como manutenção e limpeza em todas as
bocas de lobo do bairro ; 249. Solicita roçada, capinação e limpeza em todas as vias
públicas do Bairro do Rosário, Distrito de Maylasky, bem como manutenção e limpeza em
todas as bocas de lobo do bairro; 250. Solicita roçada, capinação e limpeza em todas as
vias públicas do Bairro Bosque do Sol, Distrito de Maylasky, bem como manutenção e
limpeza em todas as bocas de lobo do bairro; 251. Solicita roçada, capinação e limpeza em
todas as vias públicas do Bairro Vinhas do Sol, Distrito de Maylasky, bem como manutenção
e limpeza em todas as bocas de lobo do bairro; 252/2016. Solicita roçada, capinação e
limpeza em todas as vias públicas do Bairro Jardim Maylasky a começar pela Rua Cesarina
(antiga "Estrada Velha de Maylasky", próxima ao Orquidário), Distrito de Maylasky, bem
como manutenção e limpeza em todas as bocas de lobo do bairro.
Moções:
Vereador Israel Francisco de Oliveira – n°s: 039/2016. De Apoio ao Sindicato dos
Servidores Públicos de São Roque, Ibiúna e Região e a Associação dos Profissionais de
Educação de São Roque em face da luta pela Revisão Geral Anual a que tem direito os
funcionários públicos de São Roque.
Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga) – nºs: 041/2016. De Congratulações
ao “Projeto Guri – Pólo São Roque” pelo seu aniversário de 17 anos.
Matérias analisadas no expediente:
(Com parecer favorável da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação).
Moções de Apoio – n°s 039 e 041/2016 - foram aprovados por unanimidade;
Indicações – nºs 216 a 236, 238 a 252/2016 – a Mesa Diretora as encaminhará.
Tribuna:
Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA): Fala que quer aproveitar o
momento para cumprimentar o Sindicato dos Funcionários Público, a Senhora Dalva –
Presidente, a Professora Marisa – APE SR - Presidente da Associação dos Professores de
São Roque, todos os membros e Diretores, da APE SR. Comenta que foi responsabilizado
por algumas pessoas, por ter votado contra, o Projeto de Reajuste dos salários dos
Funcionários Públicos. Diz que na verdade é como o Nobre Vereador Flávio Brito citou, que
é inconstitucional, a questão da Emenda, e que qualquer Vereador que fizesse a Emenda,
o Prefeito, tinha como barrar juridicamente. Fala que o Projeto do Senhor Prefeito,
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contemplava 5%, dentro das questões técnicas financeiras. Fala que não foi contra a
Emenda dos 11% , mas sim contra a situação do Projeto apresentado ser inconstitucional
um Projeto que iria para Justiça. Explica que não é contra o reajuste do Funcionalismo
Público, e que até pediu ao Senhor Prefeito para aumentar o percentual do Reajuste, para
8%, porque reconhece que o direito do Reajuste Salarial, é um direito garantido na
Constituição Federal. Diz que assinou apoio à Associação dos Professores. Diz que respeita
a classe dos Professores e está do lado do Funcionalismo Público, e respeita a luta pelos
seus direitos. Fala sobre a luta da Dalva presidente do Sindicato dos Servidores Públicos e
da Marisa, Presidente da APE SR. Fala que o “respeito é uma via de mão dupla”. Cobra dos
Professores respeito para com sua pessoa, que tentam denegrir o seu bom nome, que
ligaram para o Presidente Alfredo, para dizer que não queriam sua participação como
Presidente da Comissão Permanente de Educação desta Casa de Leis, e contesta, porque
sempre lutou pela classe dos Professores. Diz que faz a sua parte, respeita as pessoas.
Alerta às pessoas que ficam no Plenário, fazendo filmagens e piadinhas a respeito de sua
pessoa, que existem câmeras filmando seus atos. Agradece ao Deputado Estadual Márcio
Camargo, pela vinda a São Roque no Sábado, para solidarizar com a população e oferecer
ajuda para o que for preciso. Fala que a Cidade teve muitos danos físicos com essa
tragédia. Expressa sua tristeza e solidariedade às famílias que sofreram perda de tudo o
que tinham. Fala que está à disposição para ajudar na medida do possível essas pessoas.
2. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta sobre a situação da falta de reposição
salarial do Funcionalismo Público. Fala que todos os Vereadores sabem qual é a sua
posição, e mantém sua posição, que é favorável à reposição salarial do Funcionalismo
Público. Cobra do Senhor Prefeito, mais atenção e respeito para com todos os Funcionários
Públicos. Cobra também, do Senhor Prefeito atendimento aos Funcionários, e não fugir da
responsabilidade. Fala que poucas vezes ele está atendendo os funcionários. Diz que não é
legal para um Prefeito, fugir da responsabilidade de ouvir as pessoas que precisam de
atendimento. Comenta que com relação às enchentes, é lamentável tudo isso, e que,
quando se vê acontecer problemas em outras cidades é uma visão triste, mas quando se
vê isso acontecendo na sua Cidade, é mais doloroso ainda. Agradece a Deus por não ter
ocorrido morte na Cidade.
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Diz que como todo São-roquense, se
sente triste pela situação desagradável de ver que as pessoas que perderam tudo o que
tinha, com as enchentes que assolaram o Município, no dia 10 de março. Informa que
temos duas situações delicadas, uma teríamos que reconstruir a Cidade, pelos desmandos
do Senhor Prefeito, que deixou de executar melhorias e a outra situação, temos que
reconstruir a Cidade pela calamidade da chuva que assolou o Município, que causou muita
tristeza e prejuízos à população. Fala que não podemos culpar o Senhor Prefeito pela
calamidade ocorrida no Município, mas é evidente que se o Senhor Prefeito tivesse
atendido aos pedidos dos Vereadores, quando solicitaram a execução de serviços de
desassoreamento dos rios, e se o Governo Municipal estivesse atento às necessidades
básicas do Município e às economias, e não cometesse tantos desperdícios de recursos
financeiros, a situação seria diferente. Questiona, Quantos anos vai levar para reconstruir
São Roque?
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que a chuva foi forte sim, mas o que houve
na Cidade, foi a falta de planejamento para o futuro do Município, não só desse Governo,
mas do anterior também. Fala que muitas vezes vota Projetos do Executivo de concessão
de terrenos para empresas no Município, como o Projeto de concessão de terreno, que
será votado na próxima Sessão, uma concessão de terreno para a empresa Higibrás, que
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futuramente vai ser doado a essa empresa. Questiona, Por que a Prefeitura não faz uma
permuta ou desapropriação, do terreno do Campo do Jordão,(antiga Fábrica da
Ferramenta) para tirar aqueles cotovelos que atrapalham a vasão das águas. Fala que
esteve no local e andou beirando o Rio, e observou que até a Ponte do Afonso, o Rio flui
em linha reta, chegando no terreno do Campo do Jordão, o Rio faz uma curva de 90
graus, formando uma cachoeira de 500 metros de declive e a águas se escoam, chegando
ali, resolvido o problema, é só endireitar o Rio. Fala que precisamos cobrar do Senhor
Prefeito, não podemos aceitar a existência daquelas curvas que estão lá, no terreno do
Campo do Jordão, atrapalhando a vasão das águas da Cidade.
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Faz suas as palavras do Nobre
Vereador Alfredo Estrada, que se o Senhor Prefeito providenciado a execução de serviços
de desassoreamento nos rios, isso não teria acontecido. Comenta que a Administração
precisa rever as concessões de terrenos a terceiros. Fala que na Região de Mairinque a
chuva não causou muitos estragos, porque os rios estavam bem cuidados e as águas se
escoaram sem causar tantos danos.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Lembra que o Vereador Luiz Gonzaga,
comentou na Sessão passada, nesta Tribuna, que viu pessoas jogando restos de roçada no
rio. Fala que não houve execução de serviços de limpeza no Rio Guaçu. Diz que os
Vereadores querem que a Prefeitura tenha um planejamento e abra as curvas do Rio
Guaçu, tire os cotovelos que seguram a vasão das águas. Cobra do Senhor Prefeito
providências para a retirada das curvas do Rio Guaçu, na altura da antiga fábrica da
Ferramenta. Fala que no mínimo a Prefeitura deveria ter feito a limpeza nos rios e
córregos do Município. Cobra do Senhor Prefeito e da futura Administração desta Cidade,
para que façam planejamento para resolver os assuntos da Cidade de São Roque.
Questiona o Senhor Prefeito, Como vai fazer com essa Diretoria de Obras sem
planejamento. Fala que o Departamento mais importante da Prefeitura é a Diretoria de
Obras, que precisa ter planejamento.
3. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Lamenta a tragédia que ocorreu na
Cidade de São Roque, e nas Cidades vizinhas. Diz que não pode atribuir toda a culpa da
tragédia, ao Senhor Prefeito, embora parte, como os colegas que o antecederam
explanaram nesta Tribuna, atribuíram parte da culpa ao Senhor Prefeito, por conta da falta
de manutenção, nos rios, córregos e bocas de lobo, do Município. Informa que no dia 10
de março (quinta-feira), a Cidade foi assolado por forte chuva, que chegou a 150 mm, no
prazo de seis horas, com inundação na Cidade. Fala que alguns tanques e pesqueiros
estouraram no Município. Informa que estouraram dois pesqueiros, no alto do Bairro
Goianã, que desembocou na Av.Antonio Dias Bastos, juntando suas águas, às de alguns
tanques estourados no Bairro Gabriel Piza, que desencadearam essa tragédia. Informa que
no alto do Goianã, estourou as comportas de alguns pesqueiros, que desencadeou essa
torrente de águas que inundou a Cidade de São Roque. Comenta que recebeu um vídeo de
uma moradora do Bairro Gabriel Piza, que mostra o fluxo das águas que veio arrebentando
tudo o que tinha pela frente, que atingiu a Cidade toda. Ressalta que vê, dentro desse
quadro de tragédia ocorrida pelas conseqüências da chuva no Município, a omissão do
Executivo que não atende a situação do Município, pela falta de fiscalização nos pesqueiros
da Região, e temos que ter uma legislação quanto aos tanques e pesqueiros do Município.
Fala que detectou problema na obra da Via Oeste, no duto da Rodovia Quintino de Lima,
que impediu o escoamento das águas, na Rua Mathias de Albuquerque, e avisou a Via
Oeste, mas não atribuiu a culpa. Diz que hoje a Cidade está acabada politicamente, porque
essa tragédia foi anunciada. Afirma que o Senhor Prefeito deve fazer a lição de casa,
executando os serviços prioritários e de manutenção no Município. Fala que ficaram
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ilhados os moradores do Jardim Conceição e Paisagem Colonial, sem condições de sair.
Fala que vê o cenário de uma Cidade acabada e tudo que mais chama a sua atenção, é ver
a solidariedade da população, em especial dos comerciantes. Fala que encontrou
Vereadores, dentre eles o Vereador Israel e o Vice-Prefeito João Paulo de Oliveira,
ajudando socorrer as pessoas desesperadas com a inundação em suas residências. Fala
que no Distrito de Canguera, estouraram dois tanques pesqueiros, que contribuíram para a
tragédia. Comenta que no Distrito de Canguera, na Fazenda Mário Matos existe um
tanque, que se estourar não sabe o que acontecerá ao Município, e também existe no
Bairro Goianã, outro tanque que não pode estourar, porque suas águas inundariam a
Cidade toda. Fala que esses tanques têm que ser fiscalizados pela Prefeitura. Fala que sua
residência também ficou inundada, e perdeu tudo também. Agradece à Senhora Rosa,
moradora do Jardim Villaça, que o surpreendeu com um gesto de apoio à sua família, mas
não pode aceitar, devido ao fato de reconhecer que existem pessoas com maiores
necessidades que ele.
4. Vereador Etelvino Nogueira: Fala que a questão da Reposição Salarial já foi longe
demais, porque se os Vereadores tivessem votado favorável naquele dia, os 5%
contemplados Projeto do Executivo, com certeza a situação estava encerrada e os
funcionários poderiam levar a questão à Justiça, porque trata-se de um direito deles essa
Reposição Salarial, e não trata-se de aumento salarial. Fala que não quer entrar no mérito
da Emenda apresentada pelo Nobre Vereador Donizete, mas votou contra o conteúdo do
Projeto, porque não existiu entendimento com os professores e funcionários presentes no
Plenário deste Legislativo, que reivindicavam o um direito deles do Reajuste Salarial com
índice de 10.67%, sendo o percentual reajustado de todas as taxas e do IPTU do
Município. Questiona o Senhor Prefeito, por que dois pesos e duas medidas? Então
reajustasse também em 5% o IPTU e as taxas do Município. Critica o Senhor Prefeito, pelo
reajuste das taxas e IPTU em 10,67%, e quando foi dar o reajuste do Funcionalismo
Público, que é de direto da classe, reduz à metade 5% de reajuste. Espera que o Prefeito
entenda e não vamos misturar os assuntos, porque a questão da chuva é uma fatalidade,
ocorrida entre quinta e sexta-feira, entre os dias 10 e 11 de março, porque entende que
esse é um recado da natureza (do Todo Poderoso) à população para que as pessoas
tomem cuidados. Fala que esse recado foi dado em especial aos responsáveis pelos
Executivos Municipais. Diz que a população é muito solidária. Agradece à população que
colaborou, na Região do Bairro do Carmo, Caeté, Vila Lino, Gabriel Piza, Mombaça, Saboó.
Parabeniza os representantes da Associação dos Professores pela colaboração no momento
da tragédia. Diz que isso é solidariedade, ajudar as pessoas no momento que é preciso.
Fala que temos que ser solidários, porque como sabemos é um desastre anunciado.
Ressalta que temos muitas represas no Município, e vê que é necessário desenvolver um
trabalho quanto aos pontos de riscos no Município. Informa que na Vila do Carmo, existe a
represa na Fazenda I caraí, que transbordou. Fala que temos uma grande empreitada de
trabalho pela frente. Propõe uma reunião com o Poder Executivo, Defesa Civil e
Departamento de Obras, para desenvolver um Pano de Trabalho, para resolver como
vamos recuperar a Cidade. Fala que diante da situação da Cidade, temos que planejar
como vamos resolver os problemas do Município arruinado, através da Gestão Política
junto ao Governo do Estado, porque o Município não tem condições de resolver a
calamidade sem apoio.
Aparte Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA): Informa que o Deputado
Estadual Marcio Camargo esteve na Cidade e ofereceu apoio ao Município.
Vereador Etelvino Nogueira: Fala que precisamos buscar respaldo junto a todos os
Deputados.
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Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Informa que a Deputada Maria
Lúcia Amary se propôs a cooperar com o Município.
Aparte Vereador José Carlos de Camargo: Faz uso da Palavra para agradecer à Empresa
JFGE.
Aparte Donizete Plínio Antonio de Moraes: Agradece à Via Oeste, à Sabesp, e à
empresa Anjos Colchões pela solidariedade com a população.
Ordem do Dia:
Projeto de Lei nº 003-L, de 05/01/2016, de autoria do Vereador Donizete Plínio
Antonio de Moraes, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção de documentos
digitalizados nos Poderes Executivo e Legislativo no âmbito da Estância Turística de São
Roque”. O projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação nominal e
maioria simples.
Projeto de Resolução n°005/2016-L, de 09/03/2016, de autoria do Vereador Marcos
Augusto Issa Henriques de Araújo, que “Prorroga o prazo de funcionamento da Comissão
de Assuntos Relevantes – CAR, instituída com a finalidade de averiguar a condição de bem
público ou privado de imóvel localizado na esquina da Avenida Antonino Dias Bastos e da
Rua Enrico Dell’Acqua (Estacionamento do Shopping)”. O Projeto foi aprovado por
unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria simples.
Requerimentos – nºs 059, 067 ao 074/2016. Foram aprovados por unanimidade,
em única discussão, votação simbólica e maioria simples.
Explicação Pessoal:
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que na semana passada sua família foi
vítima de acidente. Fala que na semana passada, ocorreu acidente automobilístico, que
culminou com sua irmã internada no Hospital Regional. Agradece aos amigos que
enviaram mensagens de apoio. Agradece ao pessoal da Santa Casa pelos cuidados com
seu filho que foi acidentado no mesmo acidente de sua família. Cumprimenta as mulheres
homenageadas. Cumprimenta todas as mulheres do Município.
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Pede desculpas aos munícipes,
pela sua ausência na Sessão de homenagem ao dia da Mulher.
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Diz que todas as águas do Município deságuam
no Guaçu. Fala que nos dias 10 e 11 de Março, o Município recebeu uma enchente no
Bairro do Guaçu. Cobra do Senhor Prefeito um planejamento para melhorar Cidade.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que hoje no Bairro Guaçu, passou uma moto
coletando lixo na caçamba da moto.
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que é um absurdo a empresa coletora de
lixo desapareceu da Cidade, e que a Cidade está abandonada e parece que a cidade
passou por uma guerra.
Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Comenta sobre a ponte de acesso à da Vila Nova
São Roque, sobre o Rio Aracaí, localizada na Avenida Prefeito Bernardino de Lucca. Fala
que a Vila Nova São Roque não sofreu essa enchente destruidora da Cidade, mas existe a
ponte que tende a desabar. Comenta que no Município de Mairinque não ocorreu tragédia
causada pelas chuvas, porque os rios estavam limpos, e as águas escoaram rapidamente.
Fala que o povo de São Roque é muito acolhedor e sente feliz por ver essa virtude na
população.
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Lembra do seu comentário
nesta Tribuna Legislativa, há algumas semanas atrás, sobre a necessidade de
desassoreamento dos rios, e da falta de fiscalização dessa Administração sobre os
pesqueiros do Município. Agradece a todos os colaboradores que o ajudaram no dia da
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chuva forte, e em especial aos Senhores: Miguel, Roque, Serginho, Charbel e à Guarda
Civil Municipal.
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Agradece à Sabesp, pelo apoio
dado à população que passou pela enchente.
Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Comenta que se preocupa com a situação da ponte
da Vila Nova São Roque, que precisa de reparos urgentes, antes que ocorra tragédia.
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Cobra do Senhor Prefeito
providências para refazer da ponte da Avenida Antonino Dias Bastos, destruída pela
avalanche das últimas chuvas.
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Comenta sobre a necessidade de
refazer as pontes para que o comércio volte ao seu trabalho normal. Diz que na Avenida
Antonino Dias Bastos existem comércios, e muitas pessoas precisam voltar aos seus
trabalhos, e também refazer a ponte do Jardim Guaçu, de acesso à empresa Super Tintas,
que se encontra destruída.
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Lembra que no dia 03 de março do
ando de 1983, ocorreu enchentes na Cidade de São Roque, e na Av. Antonino Dias Bastos
(Marginal), na altura do Supermercado Grill (hoje Supermercado Leve) caiu os paredões do
Rio da Marginal, na Gestão do Prefeito Mário Luiz Campos de Oliveira, que recuperou
rapidamente.
Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Cobra do Senhor Prefeito providências para
instalação de iluminação pública nas proximidades da ponte, também de acesso à Vila
Nova São Roque, localizada no final da Avenida Prefeito Bernardino de Lucca, próxima ao
Seminário do Marmeleiro, onde passam os estudantes, que correm riscos de serem
assaltados. Fala que a Prefeitura efetuou orçamento no valor 15 mil reais, mas nada foi
feito. Alerta ao Senhor Prefeito, sobre a necessidade de iluminação urgente naquela
localidade.
3. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Boa noite aos colegas
Vereadores que ficaram no Plenário. Boa noite à Imprensa Regional, Vander Luiz, Jornal
“O Democrata”, Munícipes sempre presentes, Senhor Carlos Ávila, a todos vocês,
Chiquinho, Carlão. Heredes se puder colocar as fotos, primeiro da nossa tragédia, com
profundo pesar e tristeza, eu venho apenas passar as minhas impressões sobre os dias e
noites tristes que nós vivemos em São Roque, desde a quinta-feira, de madrugada, e um
pouco da peregrinação que eu fiz pelo Município, foram seguramente uma das piores que
eu vivi na minha vida, que algumas pessoas, alguns moradores viveram nas suas vidas,
que a população viveu nas suas vidas uma tragédia, mas uma tragédia anunciada
também, não é nada que apenas caiu do céu, poderia ter sido prevista e planejada. Eu
elogiei o Vereador Alfredo, que sei que ajudou muitas pessoas. O Vereador Mandi, que
ajudou muita gente. O Vereador José Camargo, praticamente todos os Vereadores
estiveram empenhados, em ajudar, Vereador Mauro, todos os Vereadores enfim, que
tenho essa informação estiveram empenhados em ajudar e não fazer política suja. Se tem
uma coisa que eu quero repelir aqui veementemente é algumas coisas que eu vi em rede
social, “exploração da tragédia e do sofrimento dos outros, é algo abominável”, algumas
pessoas fizeram isso em busca de voto, em busca de melhorar sua reputação, isso acho
assim, que é nojento. Quem faz e ajuda não põe no jornal. Como Jesus fala, “ Você dá
com um mão, e a outra não precisa ficar sabendo”. Então eu vi gente lá enchendo o
carrinho de lama, que aquilo realmente causa espécie na gente. Então eu passei pelos
principais bairros afetados, e em Gabriel Piza, existe a suspeita de que um dos tanques
contribuiu para a inundação, como o Vereador Toco comentou, o Bairro Guaçu, recebe
águas do Município inteiro, o volume de água foi enorme mesmo, foi acima do normal, e
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se nos córregos estivessem realmente limpos como no Requerimento do Mauro, um milhão
de m3, com certeza o impacto seria menor. Eu concedo o aparte ao Vereador Toco.
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que está de pleno acordo com o
Nobre Vereador Donizete, no seu comentário que a Legislação de São Roque precisa ser
mudada. Ressalta que há necessidade de se fiscalizar todos os tanques do Município, para
detectar se estão realmente em local adequado ou oferece risco de impacto gigantesco.
Fala que em Mariana houve um gigantesco impacto devido ao excesso de lodo, e no
Município, houve estouro devido ao excesso de águas nos tanques, e que se não houver
uma fiscalização nos outros tanques existentes, pode ocorrer enchentes com mortes no
Município. Conclama os Vereadores para uma reunião para definir um planejamento e uma
legislação que melhore a fiscalização no Município. Fala que essa Legislação deveria ser
elaborada pela Prefeitura.
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Diz que quer se solidarizar com
todos os brasileiros que foram ao Manifesto do dia 12 de março (Domingo) para reivindicar
o fim da injustiça, e da impunidade com relação à corrupção que assola o País. Parabeniza
o Nobre Vereador Guto, por ter participado no manifesto na Cidade de São Paulo. Comenta
que mesmo estando arrumando sua casa, também afetada pela tragédia da enchente,
assistiu algumas reportagens pela TV. Ressalta que o Juiz Sérgio Moro, mudou as
características do País, e a população mudará também o nosso País, porque “o povo põe e
o povo tira”.
Vereador Marcos Augusto Issa Henriques Araújo: Obrigado Vereador, o Senhor
antecipou o meu próximo assunto, ainda terminar algumas considerações que eu tenho
sobre a enchente, primeiro nós estamos vivendo o verão mais quente da História do
Planeta Terra, é o verão do aquecimento global mais forte com o El Nino. Esse efeito El
Niño, acontece a cada quatro anos. Então daqui há quatro anos, nós vamos ter novamente
chuvas torrenciais dessa maneira. Para o ano que vem está previsto o efeito El Niña, com
temperaturas um pouco menores. Estou dizendo isso, porque nós temos que preparar a
Cidade para o futuro. Essas famílias perderam tudo, são centenas de famílias, nós não
temos ainda o levantamento final. Quero me solidarizar com o Vereador Donizete, que
teve a sua casa invadida pelas águas, com o Funcionário KIKI, que também perdeu seus
móveis, com a Amanda, que também perdeu seus móveis, e com os Funcionários da
Prefeitura e vários amigos, que realmente vivemos horas de tristeza e vamos continuar
vivendo por muito tempo, e algumas dessas famílias não conseguem mais se recuperar. O
que o Vereador Toco falou, foi muito bacana, e o Vereador Estrada também, “que a
Sociedade correu para ajudar”. As pessoas se tornaram voluntárias, colocaram a mão na
massa e saíram, sem colocar no jornal, é isso que eu quero frisar bem, “Quem quer
ajudar, não põe na rede social, ajuda e não explora aquela pessoa que está sofrendo
ainda”. Estou sugerindo que se crie uma Divisão, dentro do Departamento de
Planejamento de rios e córregos e recursos hídricos. Tem Engenheiros muito competentes
aqui na Cidade, e podem ocupar esses cargos. Nós temos que aprofundar os rios, temos
que fazer conscientização da população também em relação ao lixo, ao padrão de
consumo, porque nossa Cidade tem rios. Eu repito a questão do Requerimento, se
limparam um milhão de m3, como pode isso ter acontecido? . Para concluir, eu estive na
maior manifestação da História do Brasil, conforme o Vereador Donizete comentou. Estive
no Manifesto, “Diretas Já”, em 1985, com a minha mãe, eu era jovem, e tive orgulho de
estar com a minha família, quase dois milhões de pessoas sem briga. As pessoas se
comportaram de maneira espetacular, muitos idosos, muitos cadeirantes e crianças. Esse é
um recado para todo Brasil e para nós políticos. Todos os partidos foram vaiados,
Presidente. Não é só de um lado não, é dos dois lados, da situação e da oposição. A
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população está cansada, a população não suporta mais a carga de impostos. A população
só quer justiça. Esse recado está mais do que claro. Esse Governo Federal tem que
terminar antes da hora, ele não tem condições de se sustentar politicamente. É
impressionante, ontem no Manifesto, parecia um formigueiro na Avenida Paulista, na
Cidade de São Paulo, com pessoas entrando e saindo o tempo todo. Provavelmente
chegou perto de dois milhões de manifestantes, mais que 10% da população do Estado de
São Paulo. Então não dá, a população não suporta mais, o Governo Federal tem que
terminar antes da hora, não tem mais condições de sustentação política, seja
impeachment ou cassação da chapa no TSE. Fico feliz de ter participado no Manifesto
Popular. O Juiz Sérgio Moro, chegou aos níveis que a Magistratura Brasileira nunca
alcançou de independência e de coragem. Ouvi muitas vezes neste Legislativo, que aqui no
Brasil não existe justiça. Tenho orgulho de pertencer ao Judiciário. Muito obrigado e boa
noite a todos.
Encerram-se os trabalhos às 21h17min.
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