
 
Ata da 22ª Sessão Ordinária de 27 de Junho 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, Mau-
ro Salvador Sgueglia de Góes e Rodrigo Nunes de Oliveira. 
Vereador ausente: Rafael Marreiro de Godoy. 

Início dos trabalhos às 14h14min. 
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. 

1.  A Ata da 21ª Sessão Ordinária, realizada em 27 de Junho de 2016, foi lida e aprovada por 
unanimidade; 

2. O Primeiro Secretário torna público que se encontra na Secretária Administrativa desta 
Câmara o Processo do TC n°00358/026/14, relativo  às Contas do Exercício Financeiro de 
2014 da Prefeitura da Estância Turística de São Roque.  

Projetos do Executivo: 
1. Projeto de Lei n° 044-E, de 21/06/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Institui o 

Plano Municipal de Cultura – PMC de São Roque – SP para o período 2016-2025 e dá outras 
providências”; 

2. Projeto de Lei n°045-E, de 22/06/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o 
Poder Executivo a celebrar convênio com o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula 
Souza, por intermédio da faculdade de Tecnologia de São Roque e dá outras providências”; 

3. Projeto de Lei n°046-E, de 22/06/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o 
Poder Executivo a abrir crédito no valor de R$17.000,00 (dezessete mil reais), no orçamen-
to vigente”. 

 Projetos do Legislativo: 
1. Projeto de Lei n° 018-L, de 07/03/2016, de autoria do Vereador Marcos Augusto Issa 

Henriques de Araújo, que “Cria na Estância Turística de São Roque o “Programa Cidade 
com Grama”, visando implementar e manter o plantio de grama nos lotes urbanos não 
construídos”; 

2. Projeto de Lei n° 040-L, de 20/06/2016, de autoria do Vereador Adenilson Correia, que 
“Dá denominação de Rua Roque da Silva Albuquerque – macarrão do Taxi” à via pública 
localizada na Vila Arruda, localizada no Distrito de Maylasky””; 

3. Projeto de Lei n° 041-L, de 27/06/2016, de autoria do Vereador Alacir Raysel, que “Dá a 
denominação de “Alfredo Pires de Oliveira” à ponte localizada entre a Avenida Brasil e Ave-
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nida Antonino Dias Bastos”. 
Indicações: 

1. Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA) – nºs: 768. Solicita, com urgência, 
a retirada de pombos, ou a colocação de rede para impedir a entrada dessas aves, no "Por-
tal do Guaçu", localizado na Avenida Varanguera e próximo ao início da Rodovia Lívio Tagli-
assachi e à área escolar da EMEF Prof.ª Maria José F. Schoenacker; 769. Solicita, com ur-
gência, a colocação de lombofaixa no "Portal do Guaçu", localizado na Avenida Varanguera 
e próximo ao início da Rodovia Lívio Tagliassachi e à area escolar da EMEF Prof.ª Maria 
José F. Schoenacker, bem como a pintura das colunas de concreto que revestem a base da 
estrutura metálica que compõem o referido portal; 770. Solicita a implantação de uma "Ba-
se Descentralizada Urgência e Emergência", com ambulância, na Rua Luiz Matheus Ma-
ylasky, ao lado do "Campo da Portuguesa", no prédio da antiga Administração Distrital; 
771. Solicita, com urgência, "operação tapa buraco" na altura do imóvel nº 2.401 da Ave-
nida Antônio Pannellini, próximo ao Restaurante e Hotel Stefano, Bairro Cardoso, Distrito de 
Maylasky; 772. Solicita, com urgência, a construção de 02 (duas) lombadas na altura dos 
imóveis nºs 590 e 460 da Avenida Antônio Pannellini, Jardim Mosteiro; 773. Solicita, com 
urgência, a realização de serviços de roçada, capinação, motonivelamento, cascalhamento 
e manutenção na Rua Prefeito José Antonio Sanches Dias e nas ruas ao lado, Bairro do 
Cardoso, Distrito de Maylasky; 774. Solicita manutenção a fim de evitar o aumento de ero-
são em frente à Rua Roque Gonzales e CEMEI Aparecida Leite Dias, Distrito de Maylasky; 
775. Solicita, com urgência, roçada e capinação na Avenida Antônio Pannellini, próximo ao 
Restaurante e Hotel Stefano e à Fábrica de Massas "Mondiale Alimentos"; 776. Solicita, 
com urgência, a realização de serviços de retirada de galhos, roçada, capinação e limpeza 
na lateral da Rua Alexandrino Caparelli, próximo ao imóvel nº 184; 777/2016. Solicita, 
com urgência, a realização de serviços de motonivelamento, cascalhamento, roçada, capi-
nação e manutenção nas ruas Arthur Pedro Rodrigues e Gennaro Teofilo, Bairro Cardoso, 
Distrito de Maylasky.   

2. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – nºs: 778/2016. Solicita a implantação 
de poste com braço de iluminação pública na altura do imóvel nº 108 da Rua Brasil de Mo-
raes Góes, Vila Belmiro, Distrito de Canguera. 

3. Vereador Alacir Raysel– nºs: 779. Reitera a Indicação n° 748/2016, solicitando os 
serviços de roçada, capinação e limpeza nas vias públicas, na área verde e no rio (ribeirão), 
do Pq. Primavera (Gabriel Piza); 780. Reitera a Indicação nº 349/2016: solicitando serviços 
de Limpeza, construção de pista de caminhada, playground e colocação de postes com 
braço de iluminação pública em área localizada no final de cada Rua do Pq. Primavera (Ga-
briel Piza); 781. Reitera a Indicação nº 674/2016, solicitando implantação pavimentação 
asfáltica na Rua Roque Soares de Camargo, Jardim Santa Maria, Bairro Gabriel Piza; 782.   
Reitera a Indicação n° 731/2016, solicitando operação tapa-buracos nas vias públicas do 
Bairro Gabriel Piza e Pq. Primavera, principalmente na Av. Guilherme de Almeida, Rua Cecí-
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lia Meireles e Rua Libório Pereira Leite; 783. Reitera a Indicação n° 740/2016, solicitando 
medidas em relação ao buraco na Av. Guilherme de Almeida, altura do n° 258, Bairro Ga-
briel Piza; 784. Reitera a Indicação nº 741/2016, solicitando manutenção do campo de 
futebol socyete e implantação de espaço para lazer com play ground, na área localizada na 
Avenida Guilherme de Almeida e Rua Jorge de Lima, Bairro Gabriel Piza; 785. Reitera a 
Indicação n° 744/2016, solicitando motonivelamento, cascalhamento, implantação de guias 
e sarjetas, rede coletora de esgoto, rede de água, pavimentação asfáltica e iluminação pú-
blica, na Rua Dom José Gaspar e Rua Dom Pedro I, Jardim Villaça e Jardim Mosteiro; 786. 
Reitera a Indicação n° 743/2016, solicitando pavimentação, iluminação e paisagismo na 
Viela de acesso à Rua Santa Leocádia e Santa Virginia, Jd. Villaça; 787. Reitera a Indicação 
n° 623/2016, solicitando operação tapa-buracos nas vias públicas dos bairros, Taboão, Jar-
dim Villaça e Jardim Mosteiro, principalmente na Rua São Sebastião, altura do n° 222; 
788/2016. Reitera a Indicação n° 732/2016, solicitando os serviços de roçada, capinação 
e limpeza nas margens da Rua Vicenzzo Rampini, Bairro do Mendes.  

4. Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 789. Reitera pedido feito através da Indicação n° 
546/2016, solicitando alargamento da Travessa Ernesto Fermino de Moraes, próximo ao 
Sítio das Pedras, Bairro Serrinha; 790. Reitera pedido feito através da Indicação n° 
333/2016, solicitando placa de identificação para Travessa Ernesto Fermino de Moraes e 
Travessa Rosária Fermino de Moraes; 791. Reitera pedido feito através da Indicação n° 
551/2016, solicitando serviços de motonivelamento, cascalhamento na Estrada Joaquim da 
Silveira Santos, Mário Andrade, Lagoa, Pilão D'água, Estrada das Pedras, Taipas, da Serra, 
Recanto da Serra e Sétimo Céu; 792. Reitera pedido feito através da Indicação n° 
751/2016, solicitando serviços de roçada e remoção de mato cortados na Estrada Municipal 
do Carmo e Estrada Quilombo do Carmo, Bairro do Carmo; 793. Solicita ao Poder Executivo 
que interceda junto ao Órgão Competente para instalação de uma antena de telefonia celu-
lar no Bairro do Saboó; 794. Reitera pedido feito através da Indicação n° 754/2016, solici-
tando serviços de motonivelamento e cascalhamento para a Rua Comandante Edgard Perei-
ra Armond e Rua Major PM Lauro Durães, Loteamento Clube dos Oficiais, Bairro do Carmo; 
795. Solicita tubulação de águas pluviais para Rua Marino Palmiro Russo, Loteamento Clu-
be dos Oficiais; 796. Reitera pedido feito através da Indicação n° 723/2016, solicitando a 
realização de limpeza dos bueiros, roçada e capinação nas Ruas: Nossa Senhora do Carmo, 
José Benedito do Carmo, Aniseta dos Santos, Pedro Marcelino, Anselmo Martinez, Santa 
Clara, Valentino do Carmo, Cruzeiro, Dom Pierino Crispiático e Viela Alzira do Carmo, todas 
localizadas no Bairro do Carmo; 797. Reitera pedido feito através da Indicação n° 
387/2016 solicitando serviços de motonivelamento, cascalhamento e roçada para as seguin-
tes vias, Rua dos Guarus, Tucumarés, Tambaquis, Matrinxas, Garoupas, Mandis e dos Dou-
rados, Loteamento Lago da Serra; 798/2016.  Solicita ao Poder Executivo que interceda 
junto ao Órgão Competente para a definição de CEP específico para cada uma das seguin-
tes vias dos Bairros Pilão D água, Carmo e Caetê, que ainda não contam com tal benfeitori-
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a.    
       Moções: 
1. Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA) nº: 113. De Congratulações pela 

posse da Diretoria da 98ª Subseção da OAB/SP São Roque, eleita para o período 
2016/2018; 121/2016. De Pesar pelo falecimento da estimada Senhora Januária Godinho 
de Oliveira Albuquerque. 

2. Vereadores Alacir Raysel e Rafael Marreiro de Godoy– nº: 114/2016. De Pesar 
pelo falecimento do estimado Senhor Eiite Sasaki;   

3. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nº: 115. De Congratulações 
aos criadores do Blog “decaronacomsaoroque”. O autor da Moção apresentou Requerimen-
to verbal solicitando o adiamento da mesma para a Sessão Ordinária. O Requerimento ver-
bal foi aprovado por unanimidade; 116. De Pesar pelo falecimento do estimado David Ri-
beiro Cruz; 122/2016. De Pesar pelo falecimento da estimada Senhora Maria Inês da Sil-
va. 

4. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus – nºs: 118. De Pesar pelo falecimento da estimada 
senhora Maria Ignes de Andrade da Silva; 119/2016. De Pesar pelo falecimento da esti-
mada Zilda Rafael Alves. 

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

1. Moção de Congratulações– n°s 113/2016 – a Mesa Diretora as encaminhará; 
2. Moção de Pesar– n°s  114 a 116, 118 e 119/2016 – a Mesa Diretora as encaminhará; 
3. Indicações – nºs 768 a 798/2016 – a Mesa Diretora as encaminhará. 

Tribuna: 
1. Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Inicia seu discurso informando ao pessoal da 

Cultura, que o Projeto da Cultura, se encontra neste Legislativo, para ser lido nesta Sessão, 
e provavelmente será colocado em pauta para votação, na próxima semana. Fala que o 
pessoal da Cultura, poderá contar com seu voto, pois há muito apóia esse trabalho, e vai 
continuar lutando, para que o Município, siga o exemplo de poucas cidades do Brasil, que  
contam com a oportunidade de apreciar esse projeto de boa qualidade, que dará bons re-
sultados. Diz que espera contar com o apoio dos Nobres Vereadores para a aprovação do 
Projeto de apoio à Cultura. Deixa registrado nesta Tribuna, que este final de semana, foi 
um marco na história da sua vida política, devido ao sucesso da entrega das matrículas de 
Registros Imobiliários, no Município. Diz que acredita que nos próximos dois anos terão 
legalizado cinco mil propriedades, enfim de todos loteamentos municipais. Afirma que o 
Programa de Regularização Imobiliária, tem como objetivo, de até o final do ano, de entre-
gar mais de mil documentos de legalização imobiliária, sem custo à população. Agradece à 
Secretaria de Estado de Habitação, pela implantação do Programa Cidade Legal, que viabili-
za em parceria com o Município, a regularização imobiliária de todos os loteamentos no 
Município. Fala que realiza esse trabalho compensador de regularização imobiliária, junto a 
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Secretaria da Habitação, com apoio do Deputado Federal Rodrigo Garcia, e encerrará seu 
mandato com a missão cumprida de entregar novamente, até o final do ano, mais de mil 
matrículas de regularização imobiliária, à população de baixa renda. Exemplifica a Vila Gui-
lhermina, que foi contemplada com a legalização imobiliária. Explica que o grande problema 
desses loteamentos irregulares, são os aproveitadores de oportunidades, que vendem esses 
imóveis com documentação irregular, causando prejuízos aos compradores, e custos à Pre-
feitura pela falta de infraestrutura, que agora estão sendo regularizados no Cartório muni-
cipal. Diz que se sente satisfeito pela oportunidade de realizar esse trabalho, e proporcionar 
essa regularização imobiliária à população, dos bairros que não contavam com CEP, por 
não ter registros imobiliários legalizados. Agradece ao Senhor Prefeito Daniel de Oliveira 
Costa, e Primeira Dama, pelo apoio ao seu trabalho de regularização imobiliária no Municí-
pio.  

2. Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA): Informa que hoje, dia 27, de 
Junho, se comemora o Dia Nacional do Progresso. Diz que precisamos desenvolver o Pro-
gresso no nosso Município. Pega um gancho da fala do Vereador que o antecedeu, sobre a 
questão da regularização imobiliária no Município. Parabeniza o Dr. Maurício pelos trabalhos 
realizados, visando a regularização imobiliária na Cidade de São Roque, em parceria com o 
Deputado Federal Rodrigo Garcia, o Senhor Prefeito e com o Nobre Vereador Rodrigo Nu-
nes. Parabeniza o Senhor Prefeito, e a Primeira Dama, pela parceria na realização desses 
trabalhos. Lembra que deu início à esses trabalhos de regularização imobiliária no Municí-
pio, nos anos anteriores, junto ao Deputado Federal Silvio Torres, e atualmente o Deputado 
Federal Rodrigo Garcia, está dando continuidade aos trabalhos na Cidade. Expõe no Telão 
do Plenário, fotos e vídeo da Estrada do Candor, trazidos pelo Senhor Abel, Membro da 
Igreja Congregação Cristã do Brasil, referente à realização dos trabalhos da colocação da 
tubulação para captação de águas pluviais, e vídeo da documentação de sua autoria, proto-
colada no Executivo, para execução na Estrada do Candor, no Jardim Guaçu. Parabeniza o 
pessoal da Vila Guilhermina, pela conquista da regularização imobiliária. Agradece ao Depu-
tado Federal, Major Olímpio, pelo envio de recursos, através de Emenda Parlamentar no 
valor de trezentos mil reais, para apoio ao Batalhão de São Roque. Parabeniza o pessoal da 
Vila Lino, pela conquista dos benefícios da regularização imobiliária. 

3. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Lembra que na Sessão passada, foi comentado 
sobre a aprovação do contrato da Sabesp e realização dos serviços. Diz que precisa dar 
continuidade a essa discussão. Comenta sobre os descasos da Sabesp, para com os servi-
ços essenciais no Município. Fala que a Prefeitura realiza serviços de asfaltamento com cus-
to alto, e a Sabesp faz buracos no asfalto e não realiza tapa buracos. Diz que algumas ve-
zes coloca massa asfáltica de péssima qualidade, que aumenta mais a profundidade do 
buraco existente, gerando reclamação da população. Atribui a culpa aos próprios Vereado-
res que votaram favorável ao Projeto de contratação da Sabesp. Recorda que no passado 
foi aprovado Contrato com a Sabesp para prestação de serviços por trinta anos no Municí-
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pio, e os únicos votos contrários, foram dele e do Vereador Rodrigo Nunes.  Fala que quan-
do se falar da Sabesp, questionará o Contrato. Comenta sobre situação atual da Saúde no 
Município. Lembra que a situação difícil do setor da Saúde, vivida nos dias de hoje, teve 
início na Administração passada do PSDB, quando fechou o Hospital Santa Ângela, e trans-
feriu o Pronto Atendimento da Santa Casa, para o imóvel onde existia o Hospital Santa Ân-
gela, e lá não deu certo e transferiu novamente para Santa Casa (BOS), com valores altos, 
e hoje o Hospital Santa Casa se encontra com dívida gigante de quase quinze milhões de 
reais. Fala que isso é muito triste para os Vereadores ver o Hospital Santa Casa em situa-
ção crítica, pois devido à atenção dos Vereadores para com essa Instituição, a Câmara de 
São Roque, devolve todos os anos recursos financeiros para a Prefeitura repassar para a 
Santa Casa, visando salvar o Hospital. Lembra que na Presidência do Vereador Flávio Brito, 
foi efetuado a devolução para a Prefeitura repassar para o Hospital Santa Casa, mas a divi-
da é muito alta, e resta aos Vereadores torcer para que essa nova Administração da Santa 
Casa, a OS, dê bons resultados. Informa que os Vereadores estão torcendo para que me-
lhore a Administração da Santa Casa, com UTI para todos, e há necessidade de cobrar da 
empresa OS, a realização de bons serviços na Santa Casa. 
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Comenta sobre a Santa Casa. Diz que é 
lamentável a situação financeira da Santa Casa, que se encontra sem médico ortopedista, e 
os acidentados precisam ser levados para outras cidades da Região. Lembra que, no ano 
passado, na Presidência do Vereador Flávio Brito, foi devolvido recurso financeiro da Câma-
ra à Prefeitura, para repassar à Santa Casa. Fala que o Vereador Estrada lembrou muito 
bem da situação da Santa Casa, nas Administrações passadas. Informa que o Vereador 
Estrada, foi Presidente da Câmara, no ano de 2012, e houve devolução de recursos finan-
ceiros, deste Legislativo para a Prefeitura, objetivando que fosse repassado à Santa Casa 
de São Roque. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que os Vereadores precisam lembrar dos 
desmandos das Administrações passadas do PSDB. 

4. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Comenta sobre o Hospital Santa Casa. 
Fala que a Santa Casa se encontra em situação deplorável e atribui a responsabilidade do 
fracasso da Instituição, ao Governo Municipal atual. Diz que desconhece a situação do 
Pronto Atendimento, porque na época não era Vereador. Afirma que hoje é Vereador e tem 
várias ações contra esse Prefeito, por falta de manutenção na Saúde do Município. Afirma 
que se existir alguma situação de denúncia que prejudica a população, o Vereador tem a 
obrigação de representar, fazer Boletim de Ocorrência e partir para o Ministério Público. 
Fala que como disse o Vereador Israel, que a Santa Casa foi entregue à Prefeitura, com as 
contas zeradas, sem dívida, para realizar a Administração, e culminou com o fracasso da 
Instituição, pelos diversos atos inadmissíveis do Senhor Prefeito que são: Demitiu uma Ad-
ministradora Hospitalar, que cursou duas faculdades, capacitada para exercer esse traba-
lho, e admitiu um eletricista, para ocupar o cargo na Administração, e posteriormente demi-
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tiu esse eletricista e admitiu um outro ex-candidato (cabide de emprego) e transformou a 
Santa Casa de São Roque, em um dos maiores cabides de emprego, jamais visto por ele ao 
longo da sua vida. Diz que o outro ato absurdo do Senhor Prefeito, foi que deu posse da 
Gerência da Santa Casa para alguns médicos amigos pessoais dele, os quais contrataram os 
falsos médicos denunciados na Televisão e em outros meios de comunicação nacional e 
internacional, que causou vergonha para os Munícipes. Lembra que o Senhor Prefeito ela-
borou Decreto para executar a Intervenção na Santa Casa alegando que havia riscos imi-
nentes de paralisação da Santa Casa de São Roque. Informa que foram tantos os proble-
mas causados pela Prefeitura à Instituição, que gerou dívida de quinze milhões de reais 
presumíveis, mais a dívida trabalhista para com os Funcionários demitidos por ocasião dos 
falsos médicos. Comenta que Funcionários estão sendo demitidos. Informa que na Junta de 
Conciliação, na Rua Ângelo Meneguesso, foram demitidos uma Advogada da Santa Casa e 
vários Funcionários, mesmo tendo a garantia do Senhor Prefeito e dos Administradores da 
OS, que ninguém seria demitido, que é uma informação enganosa. Afirma que estão sendo 
demitidos Funcionários da Instituição, após a aprovação do Projeto da OS, novos Adminis-
tradores da Instituição, e que foi prometido pelos interessados não demitir Funcionários.  
Comenta que como Carteiro, anda pela Cidade toda e conhece muitos estabelecimentos 
municipais, e foi informado que os Funcionários estão sendo demitidos pela Prefeitura, após 
a aprovação do Projeto da OS. Comenta que a OS, apresentou proposta enganosa, pois se 
propôs a construir UTI, no prazo de noventa dias. Questiona o Senhor Prefeito, quais moti-
vos levaria a empresa OS, a se propor Administrar uma Santa Casa, com dívida de 15 mi-
lhões de reais, mais quatro ou cinco milhões de dívidas trabalhistas? Informa que o Ministé-
rio Público conta com documentação com informações suficientes para realizar uma Inter-
venção Judiciária, na Santa Casa de São Roque. Questiona ao Senhor Prefeito sobre o pa-
gamento da dívida, quem pagará a dívida da Santa Casa de São Roque? Salienta que há 
necessidade de uma Intervenção Judiciária na Instituição. Alerta que os culpados, envolvi-
dos que estão desviando recursos públicos serão punidos. Comenta sobre seu trabalho de 
regularização imobiliária de vários bairros no Município, como na Morada dos Pássaros, no 
Bairro Gabriel Piza, e Vinhedos I,II e III, Chácara Lopes Claro, Vale das Flores e Sítio Pi-
nheirinho, no Distrito de Canguera. Comenta sobre o Contrato da Sabesp, que prevê a res-
cisão de quatro em quatro anos. Diz que na Administração passada um Vereador queria 
trazer para São Roque a Odebrecht. 
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Solicita ao Vereador Donizete, o nome 
do Vereador que sugeriu a contratação da Odebrecht, para trabalhar no Município.  
Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Informa que o Vereador que queria 
trazer a Odebrecht é o Vereador Rodrigo Nunes. Diz que o Executivo tem a tarefa de cobrar 
os serviços da Sabesp. Fala que há necessidade da Sabesp trocar toda a tubulação de ami-
anto no Município, para depois fazer o recapeamento das ruas.  
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Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que aí está a Sabesp, que deixa a população 
revoltada com a falta de realização dos serviços. 
Aparte Vereador Rodrigo Nunes: Diz que infelizmente aqui é um jogo político, e se faz 
de tudo para denegrir o nome dos outros a qualquer custo. Diz que ele não trouxe ninguém 
para São Roque, e que diversas outras empresas vieram a este Município para oferecer 
seus serviços. Afirma que não pode ficar com o problema engasgado na garganta e precisa 
falar. Explica que hoje a Sabesp, não tem contrato de prestação de serviços na Cidade de 
São Roque, porque o Contrato foi anulado. Informa que o Contrato votado e aprovado na 
Câmara de São Roque, não é o mesmo que foi assinado pelo Prefeito e pelo Secretário de 
Estado do Saneamento, foi anulado, e são dois contratos que dá nulidade de toda ação. Diz 
que o responsável por essa contratação da Sabesp, foi a incompetência do Governo do 
PSDB, que aprovou no Legislativo um Projeto, e foi assinado outro contrato com a Sabesp, 
dentro da Prefeitura. Informa que o Contrato que ele está falando, está chegando ao Legis-
lativo, para os Vereadores proceder análises, na situação da existência de dois contratos 
que dão nulidade de toda ação aprovada neste Legislativo. 
Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Alerta aos Vereadores que tenham a 
coragem de fazer a representação dos fatos dos projetos nulos, contra a Sabesp no Minis-
tério Público.  

5. Vereador Etelvino Nogueira: Explica que a questão do Parlamento é isso, o Vereador 
discute alguns projetos, que no primeiro momento que se tem uma situação atípica e não 
aceita, e depois vai melhorando esse Projeto, e acaba chegando ao entendimento. Afirma 
que não concorda com o Vereador Estrada nessa questão de ser contra, e depois favorável. 
Diz que a função do Parlamento é poder melhorar o projeto que não estiver de acordo. 
Solicita a colaboração dos Vereadores não participantes da CAR Comissão de Assuntos Re-
levantes, para tirar fotos de buracos nas ruas, e também informar os nomes das mesmas, 
causados pela Sabesp, para constar no Relatório sobre a Sabesp. Informa que são cinco os 
componentes da CAR Comissão de Assuntos Relevantes da Sabesp, são os Vereadores: ele, 
como Presidente, Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA) Rodrigo Nunes de Oliveira, José 
Carlos de Camargo e Luiz Gonzaga de Jesus, empenhados em verificar se os trabalhos pro-
postos no Contrato, estão sendo realizados. Fala que a questão da Sabesp é complicada 
diante da informação do Vereador Rodrigo Nunes, sobre a existência de um outro contrato 
da Sabesp, na prefeitura e não o aprovado aqui na câmara na ocasião da renovação do 
contrato.  
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que não é normal Vereador ser con-
tra a Sabesp, e depois chegar a este Legislativo e votar favorável.  
Vereador Etelvino Nogueira: Diz que não concorda com a opinião do Vereador Estrada, 
porque às vezes o autor pode ter melhorado o Projeto e o Vereador mudar de opinião.  
Aparte Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA): Agradece ao Nobre Vereador Etel-
vino, pela colaboração como Presidente da Comissão de Assuntos Relevantes da Sabesp, 
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para investigar possíveis irregularidades. Diz que a questão da Sabesp é muito séria, pelo 
descaso, que não contemplou a Cidade de Estância Turística de São Roque, com esgoto 
tratado, e isso é vergonhoso. Fala que terão no dia seguinte, 28 de Junho, reunião junto ao 
Secretário de Estado, no Palácio do Governo, para discutir sobre a questão do Contorno da 
Rodovia Raposo Tavares, e cobrará do Governo do PSDB, a fiscalização dos atos da Sabesp 
no Município de São Roque. Diz que até o final do seu Mandato cobrará do Governo do 
PSDB, a regularização dos atos da Sabesp no Município de São Roque.  
Vereador Etelvino Nogueira: Informa que foi elaborado um Ofício sobre a saída da Ro-
dovia Raposo Tavares para a Rodovia Quintino de Lima e para os Bairros, assinado pelos 
Vereadores, para apresentar ao Deputado Márcio Camargo, sobre as falhas na construção 
do contorno da Rodovia Raposo Tavares, junto ao Deputado Márcio Camargo, sobre a 
questão da saída para o Bairro do Taboão, da questão da Alça, que está complicada a 
questão da Artesp, e da CCR, para melhorar o Posto do Villágio Emília, da Vila Amaral, que 
a meses esta sem atender a população da região. Fala que a população não entende, que o 
motivo das falhas na falta das alças de acesso a Quintino de Lima e Estrada do vinho, e do 
executivo, governo do estado, CCR e Artesp, e mesmo assim acabam culpando os Vereado-
res. Informa que embora seja do PSDB, mas não concorda com algumas coisas do PSDB. 
Parabeniza o Vereador Rodrigo Nunes, pelos trabalhos de regularização Imobiliária no Mu-
nicípio, e também ao Secretário de Estado, que favoreceram a realização do Programa de 
Regularização Imobiliária no Município. Diz que vê, que nem tudo está errado com o PSDB, 
porque obteve êxito na implantação da Regularização Imobiliária no Município, que o go-
verno do estado e do PSDB, do seu Partido, resultados positivos temos que agradecer os 
errados temos que cobra.  

ORDEM DO DIA: 
1. Projeto de Lei Complementar nº 002-E, de 25/01/2016, de autoria do Poder Executivo, 

que “Dispõe sobre a alteração na Lei Complementar n°24, de 23 de dezembro de 2003, e 
dá outras providências”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em primeira discussão, 
votação nominal e maioria absoluta. O Vereador Etelvino Nogueira apresenta Requerimento 
Verbal solicitando a quebra do interstício de 7 (sete) dias para votação do Projeto de Lei 
Complementar em tela, nos termos do que preconiza o § 2º, Art241, do Regimento Interno. 
O Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação nomi-
nal, e maioria absoluta. 

Explicação Pessoal: 
1. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Expressa seu desejo, que gostaria que se 

realizassem Eleições Municipais todos os anos, e não seria mais de quatro em quatro anos. 
Explica que se aproximam as eleições, e vê que a Prefeitura encontra solução para tudo 
neste Município, coisas que não se consegue fácil. Fala que se todos os anos houvessem 
eleições, os eleitos ficariam só um ano, e cumpririam com suas obrigações e seus atos não 
afetariam a população, como têm prejudicado, com tantos desmandos e desperdícios de 
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recursos públicos. Informa que viu um Projeto do Senhor Prefeito, elaborado com erro de 
localidade, sobre a construção da UBS, do Bairro do Guaçu, que será construída no Jardim 
Boa Vista. Informa que passou na obra da UBS, e viu só a armação do prédio, e a obra 
parada. Diz que o Bairro Guaçu, foi contemplado com a regularização imobiliária, através do 
Vereador Rodrigo Nunes, que favoreceu muitos proprietários. Lembra que não se pode 
esquecer dos feitos das Administrações passadas. Diz que vê o Vereador Mandi, lutando 
pelas melhorias no Bairro Vila Guilhermina, onde está difícil de se levar o progresso. Co-
menta sobre o abandono do Alpes do Guaçu. Cobra do Senhor Prefeito, providências junto 
aos setores competentes para realizar melhorias com capinação e roçada no Alpes do Gua-
çu e construção da ponte do Guaçu, sobre o Rio Carambeí, com retirada dos restos da pon-
te tombada anteriormente.  
Aparte Vereador Flávio Andrade de Brito: Parabeniza os Senhores PUPO, pela realiza-
ção dos jogos entre o Time do Sete de Setembro e o Time Paulistano, neste final de sema-
na, e tudo correu muito bem. Parabeniza também o Thiago e o Torvão, pela organização 
dos jogos, sem vandalismo. Fala que muitos desocupados tentam denegrir a boa imagem 
do povo do Distrito de São João Novo, e que não há motivos para essa maldade, porque os 
jogos foram realizados com sucesso.  
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que nesses meses próximos às 
eleições, a Administração realiza alguns serviços pela Cidade, simplesmente para fazer mé-
dia política, para compensar os descasos nesses três anos dessa Administração. Afirma que 
o povo de São João Novo é respeitável e idôneo. Parabeniza o pessoal do Distrito de São 
João Novo, na pessoa do Thiago, filho do finado Ex-Vereador Armando Anéas. Expressa seu 
desejo de estar neste Legislativo, e poder parabenizar essa Administração do Prefeito Dani-
el de Oliveira Costa, mas isso é impossível, devido aos desperdícios de recursos financeiros, 
e infelizmente não tem recursos para retirar os restos da ponte de dentro do Rio Carambeí, 
no Bairro do Guaçu. Parabeniza o povo de São João Novo, na pessoa do filho do Ex-
Vereador Lilo.  

2. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Comenta sobre o Bairro São Rafael, com suas bocas 
de lobo quebradas. Expõe no Telão do Plenário Legislativo fotos da situação do Bairro São 
Rafael. Cobra do Senhor Prefeito, providências junto ao setor competente para executar 
serviços de limpeza, roçada e reparos nas bocas de lobo quebradas e exalando forte odor, 
no Bairro São Rafael, causando revoltas à população, que pagam seus impostos, e não têm 
retorno. Lembra que na Sessão passada falou da necessidade da prestação de serviços da 
Sabesp, para solucionar o problema do vazamento de água no Bairro São Rafael.  
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Fala que o Vereador Gonzaga 
fez muito bem de trazer as fotos do Bairro São Rafael para exposição no Telão do Plenário 
Legislativo. Diz que nessa área, da Vila São Rafael, circulam muitas crianças que freqüen-
tam a Creche Modelo, naquela localidade. Informa que a Rua Venezuela, está se afundan-
do, semelhante ao ocorrido no Bairro Parque Aliança e Bairro Jardim Conceição, onde o 
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Prefeito cometeu crime ambiental. Critica o Senhor Prefeito a liberação da passagem de 
caminhões, que danificaram as bocas de lobo e tudo no Bairro São Rafael.  
Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Cobra do Senhor Prefeito, providências junto ao setor 
competente, para a execução de serviços de roçada, limpeza geral e retirada de terra, que 
se encontra no leito carroçável, das Ruas Marília e Ibitinga, no Bairro Vila Nova São Roque. 
Fala que vem sendo cobrado pela população e se sente constrangido pela situação de soli-
citar providências e não obter resposta do Senhor Prefeito. Diz que reside no Bairro Vila 
Nova São Roque, e também anseia por melhorias e espera que o Senhor Prefeito, execute 
trabalhos essenciais no seu Bairro. Fala que há necessidade da Prefeitura, e autoridades 
competentes realizar a abertura na Rua Ermete Ghissardi, localizada no Bairro Quinta dos 
Teixeiras, para acesso dos moradores do Bairro Marmeleiro, que se encontram sem saída, 
devido aos erros do Projeto de Contorno da Rodovia Raposo Tavares, que tirou o acesso 
aos bairros no Município de São Roque, direcionando os veículos para a Cidade de Mairin-
que, para fazer o retorno para a Cidade de São Roque, dificultando a vida da população. 
Informa que no dia 28, de junho, ele e os demais Vereadores irão ao Palácio do Governo, 
para reivindicar melhorias para a Cidade de São Roque.  

Encerram-se os trabalhos às 16h00min. 
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