Ata da 9ª Sessão Ordinária de 28 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 18h04min.
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 8ª Sessão Ordinária, realizada em 28 de Março de 2016, foi lida e aprovada por
unanimidade;
A Ata da 1ª Sessão Solene Alusiva ao Dia Internacional da Mulher, realizada no dia 10 de
Março de 2016, foi lida;
O 1º Secretário faz a leitura do relatório mensal sobre a coleta, tratamento e destinação
final do lixo na Estância Turística de São Roque, referente ao mês de janeiro de 2016 e
informa que o mesmo encontra-se à disposição para consulta na Diretoria Técnica
Legislativa;
Projetos do Executivo:
Razão de 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””;
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””;
Projetos do Legislativo:
Projeto de Lei Complementar n°001/2016-L, de 14/03/2016, de autoria do Vereador
Mauro Salvador Sgueglia de Góes, que “Fica o Poder Público Municipal autorizado a
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conceder isenção ou remissão do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) incidente
sobre os imóveis edificados atingidos por enchentes”;
Projeto de Lei n°022/2016-L, de 17/03/2016, de autoria do Vereador Donizete Plínio
Antonio de Moraes, que “Dispõe sobre a consolidação da Legislação Municipal”.
Requerimentos:
Vereador Alexandre Rodrigo Soares – nºs: 091/2016. Informar as providências da
prefeitura Municipal em relação aos tanques que não romperam em face das fortes chuvas
de 10/03/2016 e ainda oferecem risco à população.
Vereador Adenilson Correia – n°s: 092/2016. Solicita a prorrogação do prazo de
funcionamento da CEI instituída para averiguar possíveis irregularidades nas Administrações
da Santa Casa de Misericórdia de São Roque.
Indicações:
Vereador Alfredo Fernandes Estrada – nºs: 285/2016. Solicita a execução de
operação “tapa buraco” no cruzamento das Ruas Pedro Conti com Rua Marechal Deodoro
da Fonseca (localizado na faixa de pedestre).
Vereador Alexandre Rodrigo Soares – nºs: 286. Solicita operação tapa buraco nas vias
públicas do Jardim Maria Trindade; 287. Solicita uma caixa d'água nova e colocação de
telas nos vitraux da Creche Allan Kardec; 288/2016. Reitera pedido de serviços de
cascalhamento e motonivelamento na Estrada do Butantã.
Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – nºs: 289. Solicita a implantação de
uma ciclovia no Bairro Garcia; 290. Solicita a construção de um viaduto na Rodovia
Quintino de Lima; 291. Solicita a interligação da Rodovia Quintino de Lima com a Estrada
do Vinho, próximo ao viaduto em Canguera; 302. Solicita a construção de ponte na
Rodovia Quintino de Lima, altura do n° 662; 303/2016. Solicita cobertura em ponto de
ônibus da Rodovia Quintino de Lima, próximo ao viaduto, sentido Ibiúna.
Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 292. Reitera pedido feito através da Indicação n°
2175/2016, solicitando operação "tapa-buraco" em trecho da Estrada Municipal do Carmo
(inicializando na cabeceira da ponte Luiz Gonzaga da Rocha), Bairro do Carmo; 293.
Solicita serviços de motonivelamento e cascalhamento para Rua Comandante Edgard
Pereira Armond, Rua Major PM Lauro Durães - Loteamento Clube dos Oficiais, Bairro do
Carmo; 294. Reitera pedido feito através da Indicação n° 098/2016, solicitando serviços de
motonivelamento e roçada para Estrada Pilão d'água, Estrada Lagoa, Rua Wanda Bonassi,
Estrada José Silvestre da Rocha; 295.
Solicita serviços de motonivelamento e
cascalhamento para Rua Mario de Andrade, Estrada das Pedras, Taipas de Pedra; 296.
Reitera pedido feito através da Indicação n° 096/2016, solicitando serviços de
motonivelamento, cascalhamento e roçada para Estrada Municipal da Serra, Rua da Paz,
Estrada Sétimo Céu, Rua Recanto Flora e Estrada Kenji Nishimoto; 297. Solicita serviço de
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motonivelamento e cascalhamento para Travessa Rosária Firmino de Moraes, Bairro
Serrinha do Carmo; 298. Reitera pedido feito através da Indicação n° 233/2016, solicitando
a substituição de lixeira, na Estrada Serrinha do Carmo; 299. Reitera pedido feito através
da Indicação n° 094/2016, solicitando serviços de motonivelamento, cascalhamento e
roçada para as seguintes vias: Rua dos Guarus, Tucunarés, Tambaquis, Matrixás, Garoupas,
Mandis e dos Dourados; 300. Reitera pedido feito através da Indicação n° 230/2016,
solicitando serviços de motonivelamento nas ruas do Loteamento das Acácias, localizadas
no Bairro do Saboó; 301/2016. Solicita serviços de motonivelamento, cascalhamento e
roçada para Rua Emir Skaff, João Pessoa, das Primaveras, dos Girassóis e das Margaridas,
Bairro Mombaça I e II.
5. Vereador Adenilson Correia (METRE KALUNGA)– nºs: 304. Solicita roçada e
capinação na Rua Benedito dos Santos Caparelli, na altura do imóvel nº 165 e extensão,
bem como limpeza em boca de lobo no citado local; 305. Solicita "operação tapa buraco"
na Rua Argemiro de Barros, na altura do imóvel nº 101, Jardim Vinhas do Sol; 306.
Solicita reparo em calçada na Avenida Bandeirantes, na altura do imóvel nº 461; 307.
Solicita motonivelamento e cascalhamento nas seguintes vias: Rua Olinda Coelho dos
Santos; Travessa Nair da Cruz Thimóteo; e Travessa Anézia da Cruz, todas localizadas na
Vila Lino; 308. Solicita infraestrutura, saneamento básico, asfaltamento na Via Pública ao
lado da Escola Estadual Germano Negrine, Rua Julio de Lucca que liga a três condomínios,
Vila Sophia, Castanheiras, Thuias Bairro Taboão; 309. Solicita a implantação de um
reservatório de água de 100.000 litros para abastecer a Vila Vilma e região, Distrito de
Maylasky; 310/2016. Solicita a implantação de reservatório de água de 2.000.000 de litros
para abastecer o Bairro Alto da Serra e região, Distrito de Maylasky.
Moções:
1. Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira com o apoio de todos os demais Vereadores
– n°s: 043/2016. De Apoio aos Deputados e Senadores favoráveis ao Impeachment da
Presidente Dilma Rousseff.
2. Vereador Rafael Marreiro de Godoy – nºs: 046/2016. De Pesar pelo falecimento da
estimada Senhora Rosa Domingues Pereira.
3. Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga) – nºs: 048/2016. De Pesar pelo
falecimento da estimada Senhora Edivânia Valéria da Silva.
4. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – nº: 049/2016. De Pesar pelo
falecimento do estimado Senhor Antonio Pires de Oliveira.
5. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nº: 050/2016. De Pesar pelo
falecimento do estimado Senhor Wagner Pereira de Lima.
Matérias analisadas no expediente:
(Com parecer favorável da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação).
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1. Moção de Apoio – nºs 043/2016 – foram aprovadas por unanimidade;
2. Moções de Pesar– n°s 046, 048 a 050/2016 - foi aprovada por unanimidade;
3. Indicações – nºs 285 a 310/2016 – a Mesa Diretora as encaminhará.
Tribuna:
1. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Lembra que na semana anterior informou que
relatará em todas as Sessões Legislativas, os seus feitos em prol do Município, atendidos
pelos Prefeitos Municipais, ao longo dos anos de sua Vereança. Fala dos seus Projetos
aprovados sancionados, e colocados em prática pelos Prefeitos Municipais, desde o início de
seu Mandato, de mais 27 anos de atuação. Lembra do seu Projeto feito em 2011, atendido
pelo então Prefeito da época, que institui São Roque – “A Terra do Vinho e Bonita por
Natureza”. Porque exalta o nome da Cidade no País. Ressalta a importância dos Vereadores
demonstrar nesta Tribuna, seus feitos ao longo da sua Vereança, sobre seus Projetos
aprovados e sancionados pelo Prefeito Municipal. Afirma que jamais se curvou diante das
facilidades de corrupção que rondam o Poder Público. Fala que atua como Vereador há
mais de 27 anos, e se mantém uma pessoa Idônea. Ressalta que é gratificante ser pessoa
idônea, e quer honrar o nome de seu pai “Estrada”. Ressalta também, que é gratificante
estar nesta Tribuna de cabeça erguida.
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Parabeniza o Vereador Estrada, por se
manter no Poder Público, com essa postura de pessoa honrada e idônea, e pelo êxito do
seu Projeto de denominação São Roque – “ A Terra do Vinho e Bonita por Natureza”, que
demonstra o que existe de melhor no Município.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Lembra do seu Projeto de denominação do
Plenário desta Casa de Leis, “Dr. Julio de Lucca”, que foi pessoa que muito contribuiu com
o desenvolvimento do Município e com a população. Questiona o Senhor Prefeito, como
será a recuperação das estradas rurais, que se encontram destruídas pelas enchentes, com
a Prefeitura sem máquinas para executar os serviços?.
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Fala que o Vereador Estrada lembrou bem, sobre o
fato da Prefeitura no ano de 2013 ficar alugando máquinas e não possuir maquinários para
a recuperação das estradas rurais, que se encontram em péssimo estado de manutenção.
Informa que a Santa Casa vai fechar as portas novamente por falta de recursos financeiros
para quitar as dívidas contraídas durante a Intervenção da Prefeitura na Administração do
Hospital.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Lamenta a existência de problemas na Santa
Casa. Ressalta que o Hospital Santa Casa é de suma importância para a população. Informa
que a Senhora sua Mãe de 91 anos de idade, se encontra internadas na Instituição e está
sendo muito bem atendida. Cobra do Senhor Prefeito as devidas providências para enviar
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Projetos para aprovação de recursos financeiros para repassar para a Santa Casa de São
Roque.
2. Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA): Comenta sobre a necessidade de
atenção dessa Administração para com o Distrito de Maylasky. Fala que vem nesta Tribuna
representar os munícipes e reivindicar providências do Executivo em prol da população. Diz
que se sente triste com a falta de respeito e atenção dessa Administração para com o
Distrito de Maylasky. Diz que sempre houve uma organização Distrital, com maquinários
para manutenção no Distrito, e hoje vem sendo cobrado pelos comerciantes e pela
população, para realização de manutenção nas estradas. Cobra do Senhor Prefeito as
devidas providências junto ao Departamento de Obras, para execução de serviços com
maquinários para recuperação das vias públicas do Distrito de Maylasky. Fala que o
Vereador é eleito para representar a população e fazer o papel de Parlamentar nas
questões de desenvolvimento do Município. Ressalta que é vergonhoso, o fato dos
Vereadores precisarem cobrar constantemente as providências do Senhor Prefeito para a
execução de melhorias, como executar serviços trocar filtro de água nas escolas e realizar
limpeza e manutenção nas escolas e nas estradas municipais. Cobra do Senhor Prefeito
providências junto às Diretorias Municipais, para melhorar a atuação dass equipes de
trabalhos, para agilizar a prestação dos serviços, sem a necessidade de reivindicações dos
Vereadores, para a execução dos serviços prioritários no Município. Diz que espera que a
verba de 605 mil reais, que veio do Ministério da Cidade, seja investida na infraestrutura
para restaurar a Praça de Maylasky, e espera que essa verba conquistada por ele, seja bem
aplicada no Distrito de Maylasky. Cobra do Senhor Prefeito providências para execução de
serviços de manutenção nas EMEIS e CMEIS do Distrito de Maylasky. Cobra do Senhor
Prefeito, providências com um Administrador Distrital, equipe de trabalho e maquinários
para o Distrito de Maylasky.
3. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Comenta sobre o aterro realizado na
Vila Amaral. Alerta a população quanto ao crime ambiental que assola o Município de São
Roque. Fala que vem recebendo constantes denúncias de munícipes sobre a existência da
realização aterro nas fontes de águas potável existentes na Vila Amaral. Expõe no Telão do
Plenário, um vídeo dos caminhões depositando terra, nos locais de nascentes de água
potável, na Rua das Açucenas, na Vila Amaral. Informa que essas nascentes abastecem o
Rio Carambeí. Cobra do Senhor Prefeito providências para evitar que as nascentes da Vila
Amaral, sejam aterradas por esses motoristas que estão executando os serviços nos locais
errados, e que os aterros devem ser feitos longe das nascentes. Fala que comunicou o fato
aos Organizadores de Itupararanga e para o Governo do Estado, e a Câmara enviou à
Prefeitura Ofício com as fotos do local, para providências quanto às nascentes aterradas
pelos descartes de terra desses caminhões. Cobra do Prefeito Municipal providências para a
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execução de desassoreamento dos rios da Rodovia Quintino de Lima. Informa que nas
outras Gestões, esses rios vinham sendo desassoreados de seis em seis meses, e que essa
Administração Municipal, não executou esses serviços nesses três anos de atuação no
Município. Fala que algumas pontes de madeira e postes da CPFL, foram levadas pelas
enchentes, assoreando mais ainda os rios. Cobra do Senhor Prefeito providências para que
devolva a direção da Santa Casa, livre de dívidas, à Irmandade Administradora de direito da
Instituição. Critica o Senhor Prefeito pela incompetência de Administrar a Santa Casa de
São Roque, com essa Intervenção que gerou a dívida de 6 vezes mais que o valor da dívida
anterior, justificada pelo Senhor Prefeito para a instalação da Intervenção. Fala que nós
Vereadores e a População temos que cuidar da Santa Casa de São Roque, para que não
feche as portas. Diz que alguns médicos depoentes na Tribuna deste Legislativo, por
ocasião da fiscalização das Comissões de Vereadores, constituídas para apurar possíveis
irregularidades ocorridas na Santa Casa, informaram que, a questão dos falsos médicos se
tratava de uma quadrilha organizada sugando os recursos financeiros da Santa Casa.
Questiona ao Senhor Prefeito, se os recursos financeiros que a Câmara enviará para
repasse à Santa Casa de São Roque, chegará à Instituição para pagamentos dos médicos e
funcionários? Fala que com essa Intervenção, o Senhor Prefeito assinou o seu atestado de
Incompetência. Critica o Senhor Prefeito pelo envio a este Legislativo, de propostas de Veto
aos seus dois Projetos, sendo um da obrigatoriedade da emissão de recibos dos
Parquímetros instalados no Centro da Cidade, e outro para permissão de estacionamento
aos idosos e deficientes nas melhores vagas. Justifica a elaboração do Projeto nº. 04/2016,
de sua autoria, em face das reclamações recebidas da população. Diz que conta com os
votos dos Vereadores para derrubar os Vetos do Senhor Prefeito, que beneficiará a
população de São Roque. Fala que foi informado por munícipes, que na Cidade de Jacareí,
os Parquímetros digitais são do mesmo modelo dos instalados no Município de São Roque,
e fornecem recibos aos usuários.
4. Vereador Etelvino Nogueira: Comenta que como citaram os Vereadores que fizeram uso
desta Tribuna, observou que realmente estamos vivendo um momento de duas situações
no Município, onde temos, uma situação crítica antes das chuvas e outra situação mais
crítica ainda, depois das chuvas que assolaram a Cidade de São Roque, no dia 10 de
março. Fala que temos que separar as situações, pois tudo o que se sabe, é que tudo o que
se vai questionar, a resposta é por conta da chuva, e preciso mudar esse discurso não e
justo agora tudo o que não fizeram em mais de três anos dizer que foi a chuva que
estragou, isso e uma grande mentira. Fala que realmente a chuva agravou alguns pontos
os problemas do Município.mais o abandono que vive o município que e realmente o
responsável por esta situação, Relata que temos mais uma situação, o Senhor Prefeito fez
um Decreto onde declarou situação de emergência no Município, o que facilita a
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contratação de alguns serviços com dispensa de licitação, mas precisa apresentar projetos,
só o Decreto não resolve a situação. Fala que enviou ao Senhor Prefeito, Requerimento
aprovado nesta Casa de Leis, no qual questiona o Senhor Prefeito sobre qual é o plano de
ação para aplicar os recursos financeiros destinados à situação de calamidade, e qual é a
programação que o Executivo propõe para recuperar os locais atingidos. Alerta ao Senhor
Prefeito sobre a necessidade de se elaborar projetos corretos, para se conseguir os
recursos financeiros necessários pra o Município junto aos Governos Federal e Estadual,
sem falhas nas propostas. Fala que a situação é preocupante porque constantemente se
perde os recursos financeiros dos Governos Federal e Estadual, por falhas nos Projetos
apresentados nas Secretaria do Estado e Ministérios.
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Fala que o Nobre Vereador
Etelvino está coberto de razão, haja vista que no ano de 2013, o Município perdeu os
recurso da obra da construção de uma ponte na Avenida Antonino Dias Bastos (Marginal),
porque a Defesa Civil do Estado solicitou as medidas das Aduelas da ponte, e o Município
apresentou a documentação com medidas inferiores às exigidas pela Defesa Civil, e perdeu
–se os recursos financeiros para a construção da ponte, pois a Prefeitura Licitou a obra,
antes de assinar o Convênio com o Governo do Estado, e perdeu-se a ponte por conta da
falta de medidas corretas.
Vereador Etelvino Nogueira: Esclarece que faz suas considerações, para que o
Executivo redobre os devidos cuidados para não perder os recursos oriundos do Governo
Estadual Federal. Comenta sobre a PPP do Lixo, feita no final do ano passado, com período
de 30 anos e com valor de 720 milhões de reais. Diz que o Tribunal de Contas Informa que
a Prefeitura pode fazer mas, precisa atender a legislação. Fala que, o que fica claro é que
os Vereadores precisam tomar conta e fiscalizar todos os atos do prefeito,espera que o
Senhor Prefeito não vete o Projeto de sua autoria, que pede ao executivo encaminhar
copias dos editais das licitações, Comenta que no Site do Tribunal de Contas demonstra a
situação da Prefeitura de São Roque. Fala que se os Vereadores analisarem as informações
do Tribunal de Contas, sobre a PPP do Lixo, vão verificar que de 19, itens previstos no
edital, a Prefeitura errou 13 itens, e este Vereador, por falta de tempo hábil, encontrei
apenas, 4 itens que foram suficientes para o Tribunal de Contas, suspendesse o edital,entre
os itens apontados por este vereador esta a falta de Audiência Pública,que foi realizada de
maneira incorreta para assinar o Contrato de 30 anos,com mais 720 milhões para a
empresa do lixo. Diz ainda que a Prefeitura não apresentou as licenças necessárias para
implantar o projeto da PPP no Município.
5. Vereador Flávio Andrade de Brito: Comenta sobre a situação crítica do Distrito de São
João Novo. Fala que vem sendo cobrado pela população de São João Novo, para
providências junto ao Executivo, para prestar serviços de manutenção no Distrito de São
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João Novo. Cobra do Senhor Prefeito as devidas providências para a situação do Distrito de
São João Novo, principalmente para as estradas que se encontram em meio a
deslizamentos de terra e árvores caídas nos seus leitos carroçáveis. Cobra também,
providências do Senhor Prefeito, uma atenção especial para a colocação de um
Administrador Distrital e equipe de trabalho com maquinários, para atender a população
que está revoltada com a falta de Administração do Distrito. Comenta que o Distrito não
conta com Administrador Distrital, e os funcionários estão com as máquinas nas ruas, sem
ordem de serviço e não executam serviços por falta de Administrador, e as ruas em
situação de caos.
Aparte Vereador José Carlos de Camargo: Critica a Administração pela falta de
manutenção nas estradas do Bairro do Junqueira, que se encontra em meio ao lamaçal da
e enchente.
Vereador Flávio Andrade de Brito: Diz que a Administração Municipal não cuida das
estradas municipais, e só executam alguns serviços de tapa buraco nas estradas. Cobra do
Senhor Prefeito a execução de serviços de limpeza na Cidade. Fala que os moradores estão
executando serviços por conta própria, devido a falta de manutenção da Prefeitura.
Aparte Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Fala que é criticado por algumas pessoas,
quando comenta na Tribuna sobre a falta de limpeza, e que como Vereador é cobrado pela
população. Comenta que sente vergonha e acha desagradável, ver a necessidade dos
Vereadores deste Legislativo precisar cobrar da Prefeitura a execução dos serviços de
limpeza e manutenção, nas ruas dos Bairros e Distritos Municipais, pois esses serviços são
prioritários da Administração Municipal.
Vereador Flávio Andrade de Brito: Fala que seu comentário tem o objetivo de cobrança
ao Poder Executivo, para que desenvolva melhorias e prestem os serviços prioritários à
população. Agradece a atenção do Plenário.
6. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que discorda do comentário do
Vereador Flávio Brito, porque não é só São João Novo, que está sem Administração, mas
sim a Cidade de São Roque, se encontra sem Administração. Fala que depois da situação
de calamidade, a Administração Municipal argumenta que estava tudo bem antes, mas isso
não é verdade, estava ruim. Comenta que desde o início da Gestão do Prefeito Daniel de
Oliveira Costa, os Vereadores vem alertando e apontando as falhas dessa Administração
Municipal, principalmente no planejamento da economia, das despesas e da execução de
serviços, mas nada foi feito para melhorar. Ressalta que ocorreu situação de calamidade no
Município, mas já existia a inércia dessa Administração Municipal, que deixou de executar
os serviços de manutenção nos rios, nas estradas e nos prédios públicos, causando revolta
à população. Fala que esteve na Prefeitura por conta de denúncias da situação de que nas
creches está sendo servido para as crianças, alimento com prazo de validade vencida.
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Informa que além desses fatos, verificou que no setor de Almoxarifado existem mais de 10
mil litros de sucos armazenados em galões e parados lá, e não se sabe o que fazer com
isso, no valor de 60 mil reais, que provavelmente será descartado, e que isso é dinheiro
desperdiçado, é compra feita sem planejamento. Fala que o Senhor Prefeito, deixou de
reajustar os salários do Funcionalismo Público, e está ocorrendo um movimento dos
Professores e outros Funcionários, para recuperar essas perdas salariais. Informa que está
previsto para Sexta-feira próxima, paralisação dos Funcionários Públicos, para reivindicar
seus direitos de reposição salarial. Diz que infelizmente a Cidade está à deriva. Fala que
ocorreu a calamidade, e a Prefeitura fez Decreto para os recursos financeiros para restaurar
a Cidade, mas até o momento não se vê a execução de serviços de limpeza nos rios, por
parte da Prefeitura, e tudo corre por conta da calamidade. Fala que a falta de zelo da
Prefeitura para com a Cidade, sem os serviços de manutenção nas estradas, é um absurdo,
e não dá para aceitar isso. Comenta sobre a falta de segurança para travessia das crianças
no Bairro Jardim Guaçu. Diz que a Prefeitura retirou os agentes de trânsito que faziam a
travessia das crianças das escolas do Guaçu. Informa que enviou Ofícios e Indicação, e
enviará Requerimento, ao Senhor Prefeito para regularizar essa situação da travessia das
crianças no Jardim Guaçu.
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Fala que com relação ao
funcionalismo, o Tribunal de Contas apontou que o valor do Contrato da empresa de lixo
está além do valor admitido com vários erros de superfaturamento da Prefeitura, que se
resume em rescindir os contratos com a empresa, e assim terá os recursos financeiros
para pagar os funcionários.
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Informa que fez Moção de Apoio aos
Funcionários Públicos. Cobra do Senhor Prefeito providências para o pagamento dos diretos
de reajuste salarial dos Funcionários Públicos Municipais. Boa Noite a todos e muito
obrigado pela atenção.
Ordem do Dia:
1. Projeto de Lei nº 008-E, de 03/02/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza a
concessão de direito real de uso de bem público Higibras Cosmética do Brasil, e dá outras
providências”. O projeto foi rejeitado por unanimidade, em única discussão, votação
nominal e maioria absoluta.
2. Projeto de Lei nº 014-L, de 01/03/2016, de autoria do Vereador Rodrigo Nunes de
Oliveira, que “Fica autorizado a fixação de adesivo da Campanha de Conscientização no
trânsito “Compartilhe a Rua – Respeito nossos atletas”, em veículos da frota do Poder
Executivo, bem como na frota de ônibus urbanos municipais e taxis, e dá outras
providências”. O Projeto foi aprovado por 12 (doze) votos favoráveis dos Vereadores
Adenilson Correia, Alexandre Rodrigo Soares, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino
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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, Rafael Marreiro de Godoy e Rodrigo Nunes de Oliveira, e 01 (um) voto contrário
do Vereador Flávio Andrade de Brito em única discussão, votação nominal e maioria
absoluta.
Projeto de Lei n°010-E, de 05/02/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o
Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$1.000,00 (mil reais), e dispõe
sobre a abertura de crédito suplementar no valor de R$48.424,96 (quarenta e oito mil,
quatrocentos e vinte e quatro reais e noventa e seis centavos (no orçamento vigente”. O
Projeto foi aprovado por unanimidade em segunda 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 primeira 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$1.174.521,52 (um milhão, cento e
setenta e quatro mil, quinhentos e vinte e um reais e cinquenta e dois centavos)”. O
Projeto foi aprovado por unanimidade em primeira discussão, votação nominal e maioria
absoluta.
Projeto de Lei n°018-E, de 16/03/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe
sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 34.030,00 (trinta e quatro mil e trinta
reais)”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em primeira 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 primeira 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 primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta.
Requerimentos – nºs 091 e 092/2016. Foram aprovados por unanimidade, em única
discussão, votação simbólica e maioria simples.
Explicação Pessoal:
Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Começa seu discurso com a exposição de fotos das
caixas de energia elétrica, que necessitam de providências urgentes com manutenção,
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instaladas no prédio localizado na Rua Alcides Vieira, no Bairro Quinta dos Teixeiras.
Informa que houve acordo da Prefeitura e da ROMU para executar serviços de
manutenção do prédio de propriedade da Prefeitura, doado aos moradores de áreas de
riscos. Expõe no Telão do Plenário da Prefeitura fotos da situação da Rua Álvaro Villaça,
com boca de lobo quebrada. Cobra do Senhor Prefeito providências para a boca de lobo
quebrada, localizada na Rua Álvaro Villaça. Fala que na semana passada falou com o
Senhor Prefeito, e foi realizado serviços na rede de esgoto da Rua Guararema. Fala que
não é contra o Senhor Prefeito, mas sim, contra a falta de atenção dessa Administração
Municipal para com a execução dos serviços prioritários para a população. Sugere ao
Senhor Prefeito, que caminhe pela Cidade, para averiguar a situação dos rios, das
estradas, dos prédios públicos, da Cidade de São Roque. Alerta ao Senhor Prefeito, que foi
eleito pelo povo para pelo resolver os problemas prioritários para a população.
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Diz que na Vila São Rafael, na
Rua Venezuela, existem duas bocas de lobo, que se encontram com suas tapas quebradas
e que já foi solicitado ao Senhor Prefeito, providências mas nada foi feito. Diz que a
população merece respeito do Poder Público. Fala que os Vereadores estão revoltados com
a falta de providências dessa Administração Municipal.
Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Fala que a população merece respeito dessa
Administração Municipal, porque é a população que elegeu Prefeito. Boa Noite a todos, e
obrigado pela atenção.
2. Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Agradece aos Vereadores pela votação favorável
ao Projeto de sua autoria para partilhar as ruas por todos, veículos e atletas. Diz que há
algum tempo foi realizada campanha de conscientização da população para respeitar às
faixas de pedestres e deu bom resultado. Fala que a Cidade de São Roque é Cidade
Turística, que é visitada por pessoas de várias localidades, e o respeito dos motoristas pra
com os veículos e atletas é um incentivo ao retorno dos visitantes. Parabeniza os
organizadores das Corridas de Aleluia e Corridas de Aleluinha, para as crianças, realizadas
na Avenida Bandeirantes, onde participou com sua família. Parabeniza ao Senhor Prefeito,
e ao Departamento de Esportes da Prefeitura, pelos eventos que culminou com muitas
inscrições. Ressalta que foi a melhor organização de corrida de todos os tempos.
Reconhece e elogia as ações exemplares ocorridas nesse Governo Municipal. Informa que
todos os eventos de corridas tem tido aumento significante no número de participantes e
que esses eventos esportivos melhoram a qualidade de vida da população. Diz que
acredita que os esportes influenciam na economia da Cidade. Diz que investir em esportes,
significa investir na Saúde da população, pois segundo informações científicas, o esporte
proporciona saúde à população. Parabeniza aos Senhores: PUPO, Claudinho, Ailton e a
Senhora Camila, pela boa organização dos eventos esportistas no Município.

Ata da 9ª Sessão Ordinária de 28 de Março de 2016.
4º Período Legislativo Ordinário - 16ª Legislatura.

12

Aparte Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Fala que o Vereador Rodrigo, tem razão
quanto à realização dos eventos, mas por outro lado, faltou a eficiência dessa
Administração do Senhor Prefeito, quanto a reposição salarial, que é de direito dos
Funcionários Públicos Municipais.
Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Fala ao Vereador Gonzaga, que as dotações
orçamentárias são distintas no Orçamento Municipal, e que foram aprovadas no ano
passado, cada dotação tem destino certo, isto é, verba para Esportes é utilizada nos
esportes e verba para pessoal civil, é utilizada para pagamento do Funcionalismo Público
Municipal.
Encerram-se os trabalhos às 20h23min.
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