
 
Ata da 24ª Sessão Ordinária de 01 de Agosto 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, Rodrigo Nunes de Oliveira e Rafael Marreiro de Godoy. 
Vereador ausente: nenhum. 

Início dos trabalhos às 14h18min. 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos pelo Vereador Etelvino Nogueira. 

1.  A Ata da 23ª Sessão Ordinária, realizada em 04 de Julho de 2016, foi lida e aprovada por 
unanimidade; 

2. A Ata da 17ª Sessão Extraordinária, realizada em 04 de Julho de 2016, foi lida e aprovada 
por unanimidade; 

3. A Ata da 18ª Sessão Extraordinária, realizada em 15 de Julho de 2016, foi lida e aprovada 
por unanimidade; 

4. A Ata da 19ª Sessão Extraordinária, realizada em 15 de Julho de 2016, foi lida e aprovada 
por unanimidade; 

5. O 1º Secretário faz a leitura da Denúncia protocolada pelo PRB- Partido Republicano 
Brasileiro, sob o n°4277/2016, em 01/08/2016, em face do Vereador Donizete Plínio Anto-
nio de Moraes. Colocada em votação, a denúncia foi recebida por 08 (oito) votos favoráveis 
dos Vereadores Adenilson Correia, Alacir Raysel, Alexandre Rodrigo Soares, Flávio Andrade 
de Brito, Israel Francisco de Oliveira, José Antonio de Barros, José Carlos de Camargo, Ro-
drigo Nunes de Oliveira e Rafael Marreiro de Godoy e 05 (cinco) votos contrários dos Vere-
adores Etelvino Nogueira, Israel Francisco de Oliveira, Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos Au-
gusto Issa Henrique de Araújo, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, em votação simbólica, 
deixando de votar o vereador denunciado. Ato contínuo e, de conformidade com o disposto 
no Decreto-Lei 201/67, procedeu-se o sorteio dos Vereadores que farão parte da Comissão 
Processante para análise da denúncia, não participaram do sorteio os Vereadores Alfredo 
Fernandes Estrada (Presidente da Casa) e Donizete Plínio Antonio de Moraes (Denunciado), 
por serem impedidos de participar da Comissão. O Vereador Adenilson Correia por constar 
como testemunha na defesa da denúncia, embora não estivesse impedindo de participar da 
Comissão, solicitou também que não participasse do referido sorteio. Findo o sorteio e a 
escolha de presidente e relator entre seus membros, ficou assim constituída a Comissão 
Processante: Vereador Etelvino Nogueira – Presidente, Vereador Marcos Augusto Issa Hen-
riques de Araújo- relator e Vereador Flávio Andrade de Brito – membro. 

6. O Primeiro Secretário faz a leitura do Relatório de vistoria da Defesa Civil da Prefeitura da 
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Estância Turística de São Roque, e informa que a mesma encontra se para consulta na Di-
retoria Técnica Legislativa. 

7. O Primeiro Secretário faz a leitura do Relatório mensal sobre a execução de coleta, trata-
mento e destinação final do lixo da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, referente 
ao mês de maio de 2016, e informa que a mesma encontra se para consulta na Diretoria 
Técnica Legislativa. 

8. O Primeiro Secretário faz a leitura do Demonstrativo da Receita e Despesa Orçamentária e 
Financeira Previdenciária referente ao mês de Abril e Maio de 2016, da Prefeitura da Estân-
cia Turística de São Roque, referente ao mês de maio de 2016, e informa que a mesma 
encontra se para consulta na Assessoria Técnica Legislativa. 

9. O Primeiro Secretário faz a leitura do Ofício n°0346/2016, da Caixa Econômica Federal, 
referente a Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União, e informa que a 
mesma encontra se para consulta na Diretoria Técnica Legislativa. 

Projetos do Executivo: 
1. Projeto de Lei n° 052-E, de 18/07/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 

sobre a abertura de crédito especial no valor de R$4.432,88 (quatro mil, quatrocentos e 
trinta e dois reais e oitenta e oito centavos)”; 

2. Projeto de Lei n°053-E, de 29/07/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o 
Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil re-
ais), no orçamento vigente”; 

 Projetos do Legislativo: 
1. Projeto de Lei n° 044-L, de 04/07/2016, de autoria do Vereador Adenilson Correia 

(Mestre Kalunga), que “Insere no Calendário Oficial de Eventos da Estância Turística de São 
Roque a “Expo Nordeste São Roque – mega feira Nordestino Itinerante”; 

2. Projeto de Lei n° 045-L, de 07/07/2016, de autoria do Vereador Marcos Augusto Issa 
Henriques de Araújo, que “Dispõe sobre a Política Municipal de Esporte”. 

3. Projeto de Lei n° 046-L, de 13/07/2016, de autoria do Vereador Adenilson Correia 
(Mestre Kalunga), que “Institui o Dia Municipal do “Agente Comunitário de Saúde” no Ca-
lendário Oficial de Eventos da Estância Turística de São Roque”. 

4. Projeto de Lei n° 046-L, de 13/07/2016, de autoria do Vereador Adenilson Correia 
(Mestre Kalunga), que “Institui o Dia Municipal do “Agente Comunitário de Saúde” no Ca-
lendário Oficial de Eventos da Estância Turística de São Roque”. 

5. Projeto de Lei n° 047-L, de 26/07/2016, de autoria do Vereador Flávio Andrade de Brito, 
que “Dispõe no âmbito do Município de São Roque sobre a proibição do uso de carros parti-
culares cadastrados em aplicativos para o transporte remunerado individual de pessoas e 
dá outras providências”. 

Requerimentos: 
1. Vereador Flávio Andrade de Brito – nºs: 237. Solicita informações sobre a possibilida-

de de o Executivo colocar uma proteção, ou uma grade, na rampa de acesso às salas de 
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aulas da Escola Sonia Maria Abreu Ghilardi, localizada no Distrito de São João Novo. 
2. Vereador Alfredo Fernandes Estrada – nºs: 238. Solicita informações sobre a possibili-

dade de retirada de árvore que foi derrubada na Estrada do Candor, a aproximadamente 50 
(cinquenta) metros do asfaltamento. 

Indicações: 
1. Vereador José Carlos de Camargo – nºs: 822. Solicita a instalação de poste de ilumina-

ção pública na Rodovia Raposo Tavares, no trecho, dos Kms 58 ao 63; 823/2016. Solicita 
instalação de melhor sinalização na Rodovia Raposo Tavares, nas imediações dos Kms. 58 
ao 63, da citada Rodovia, sentido Mairinque à Sorocaba, vice-versa, e nas entradas aos 
bairros. 

2. Vereador Etelvino Nogueira– nºs: 824. Reitera pedido feito através da Indicação 
nº752/2016, solicitando limpeza na tubulação de água fluviais de um trecho da Estrada da 
Serrinha do Carmo; 825. Reitera pedido feito através da Indicação n°763/2016, solicitando 
a implantação de tubulação de águas pluviais para um trecho da Estrada José Silvestre da 
Rocha; 826. Reitera pedido feito através da  Indicação n° 717/2016, solicitando cascalha-
mento e tubulação de águas pluviais para a Rua Major Agostinho Soares, Loteamento Clube 
dos Oficiais; 827. Reitera pedido feito atreves da Indicação n802/2016, solicitando serviços 
de roçada e remoção de mato cortado na Estrada Municipal do Carmo e estrada Quilombo 
do Carmo, Bairro do Carmo; 828. Reitera pedido feito através da Indicação n°806/2016, 
solicitando a implantação de lombadas na Estrada Municipal do Carmo (próximo ao merca-
do portal e ao laboratório Tecam) localizado no Bairro do Carmo; 829. Reitera pedido feito 
através da Indicação n° 753/2016, solicitando a substituição da lixeira que foi levada pelo 
vendaval na Estrada Serrinha do Carmo (foto em anexo); 830. Solicita operação tapa-
buraco na Rua José Marcelino do Carmo, Bairro do Carmo (foto em anexo); 831. Solicita 
manutenção na Estrada Rio Abaixo (foto em anexo); 832. Solicita remoção de entulho na 
Vila Mirim, Bairro Mirim; 833/2016. Solicita remoção de entulho na Rua Amparo, Lotea-
mento Sun Valley, Bairro Caetê (foto em anexo).  

3. Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA) – nºs: 834. Solicita a instalação de 
um bolsão de estacionamento na Rua São Manoel, em frente aos nºs 525 e 505, Jardim 
Villaça; 835. Solicita serviços de manutenção e reparos na erosão e deslizamento do córre-
go ao lado da Rua São Manoel, em frente à Igreja Congregação Cristã do Brasil, altura do 
nº615, Jardim Villaça; 836. Solicita a roçada, capinação e limpeza da Praça do Distrito de 
Maylasky; 837. Solicita a operação tapa-buraco, com urgência, em todo o Distrito de Ma-
ylasky; 838/2016. Solicita pavimentação asfáltica na Rua Mandovi II, Distrito de Maylasky.   

       Moções: 
1. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus nº: 117/2016. De Pesar pelo falecimento do nati-

morto de Maria Aparecida Rodrigues de Almeida Oliveira. 
2. Vereador Alacir Raysel nº: 133/2016. De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor 

João Batista Raysel. 
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3. Vereador Etelvino Nogueira nº: 134. De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor 
Francisco Alves de Lima; 143/2016. De Pesar pelo falecimento da estimada Senhora Mar-
tha Kowalski Durães.  

4. Vereador Rafael Marreiro de Godoy nº: 135. De Pesar pelo falecimento da estimada 
Senhora Maria Teresa Dua Garcia; 142. De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor 
José Antonio Severino; 144/2016. De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Alfredo 
da Silva Albuquerque. 

5. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes nº: 136. De Congratulações em face da 
posse da nova diretoria do São Roque Clube para o biênio 2016/2018; 138. De Congratula-
ções à Policia Civil Municipal pelos relevantes serviços prestados no combate ao tráfico de 
drogas em nosso Município; 139. De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Mario 
Rita; 148/2016. De Pesar pelo falecimento da estimada Senhora Celina Vieira Borba. 

6. Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA) nº: 140. De Pesar pelo falecimento 
da estimada Senhora Davina de Oliveira Lima; 141. De Pesar pelo falecimento da estimada 
Senhora Juliane Patrícia Ribeiro; 145. De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Luiz 
Rogério Bartolomeu dos Santos; 146. De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor André 
Luiz Araújo; 149. De Pesar pelo falecimento da estimada Senhora Ernestini Linke; 
155/2016. De Pesar pelo falecimento da estimada Senhora Sheila de Moraes Santos. 

7. Vereador Alfredo Fernandes Estrada – n°s: 152. De Pesar pelo falecimento do 
estimado Senhor Antonio Solera; 153. De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Car-
los Motta. 

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 Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA): Comenta sobre a importância da 

Lei 4.088, de 21/10/2012, que “Institui a Semana Municipal de prevenção, conscientização 
e combate ao uso de drogas e álcool, e dá outras providências”, que será realizada anual-
mente, na semana correspondente ao dia 26 de julho, data em que se comemora o Dia 
Internacional de Combate ao Uso de Drogas. Parabeniza a Senhora Mara Sagabinaz, Direto-
ra do Departamento do Bem Estar Social, e a Senhora Gabriela, do Departamento de Edu-
cação, pelo sucesso da Organização do evento da 3ª Semana de combate às drogas e álco-
ol. Parabeniza também toda a equipe de trabalho empenhada na realização do evento Mu-
nicipal de combate às drogas. Agradece a presença do Senhor Juiz Dr. Cássio Brizzola, res-
ponsável pelo Fórum de São Roque. Agradece também a presença do Dr. Roberto Gonçal-
ves. Parabeniza todas as pessoas que contribuíram direta ou indiretamente para o êxito da 
realização da Semana de prevenção e conscientização de prevenção ao uso de droga e 
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álcool. Questiona, a população, o que você já fez em prol da Cidade de São Roque. Para-
beniza seu Assessor Senhor André Luiz Gomes, por ser um dos coordenadores do evento, 
que mesmo sofrendo com   perda de um familiar, se empenhou nesses trabalhos. Diz que 
prevenir é melhor que remediar. Agradece ao pessoal e as Instituições envolvidas com a 
realização desse evento, como: ADRA, CREAS, CRAS, Gábata, Esporte São Roque, Conselho 
Tutelar, Polícia Civil, e demais instituições envolvidas com a realização do evento de pre-
venção ao uso de drogas realizado na Câmara Municipal e no Município de São Roque. A-
gradece também ao seu amigo Márcio Boschete, pela sua participação no evento. Expressa 
seus sentimentos à família enlutada pelo falecimento da estimada Sheila Moraes dos San-
tos, Presidente da Federação Internacional de Capoeira. Informa que a Cidade de São Ro-
que se encontra em clima de festa, pelo aniversário de 359 anos de existência. Parabeniza 
a Cidade de São Roque. Convida a todos para a Sessão Solene, que será realizada no dia 
12 de agosto. Parabeniza os festeiros pela realização do desfile da entrada dos carros de 
lenha, no Domingo, dia 31 de agosto. Cumprimenta seu amigo César Gama da Conceição, 
Capoeirista  conhecido como JILÓ. Informa que Município conta com legislação de apoio ao 
Esporte da Capoeira. Comenta que o Professor Levi, criou o a Lei que instituiu o dia da Ca-
poeira, e posteriormente o Vereador Marcos Antonio de Brito criou a Semana da Capoeira. 
Ressalta que a Capoeira é um esporte que evita que as crianças entrem no mundo das dro-
gas.  

2. Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Comenta sobre a renúncia do seu mandato e seu 
medo de sair da zona de conforto. Diz que hoje é um dia importante e marcante na sua 
vida. Compartilha texto que resume sua vida na Cidade de São Roque. Relata que começou 
aos 13 anos de idade a andar de bicicleta, aos 14 anos foi Campeão Paulista de Montain 
Bike, e aos 17 anos estava colocado entre os melhores ciclistas do Brasil. Fala que ajuda 
dos pais, abriu uma bicicletaria, na Cidade de São Roque. Foi comerciante até os 20 anos 
de idade. Aos 21 anos cursou faculdade de educação física, e foi professor de educação 
física. Aos 25 anos fez sua primeira viagem de moto por todo o Continente Americano. Re-
sume que, sua vida teve muitos momentos, foi atleta profissional, professor de educação 
física, comerciante, trabalhou em uma multinacional pelo Brasil, também fez trabalhos es-
portivos com finalidade social que foram reconhecidos até pelas Organizações das Nações 
Unidas (ONU), viajou por duas vezes numa moto, a trabalho, por todo o continente ameri-
cano, o equivalente a um terço do planeta. Aos 28 anos foi eleito Vereador na Câmara Mu-
nicipal de São Roque. Aos 32 anos foi reeleito Vereador e eleito para Presidente. Diz que foi 
o mais novo Vereador da História de São Roque. Fala que na política teve muitas vitórias e 
derrotas e teve coisas que não conseguiu fazer, e foi um momento da sua vida e, como 
tantos outros, trouxe muito aprendizado. Fala que sua vida é cheia de momentos únicos, 
onde viveu alegrias e tristezas, teve vitórias e derrotas, e todos lhe trouxeram lições de 
vida. Fala que sai de cabeça erguida e com a sensação de dever cumprido. Comenta sobre 
os motivos da sua renúncia. Explica que é simples, pois se ele não renunciar e não sendo 
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mais candidato, prejudicaria muito o seu partido, Vereadores já eleitos e candidatos que 
pleiteiam a vaga, ou seja, de uma só vez prejudicaria diretamente 30 pessoas. Por conta do 
quociente eleitoral, pois todos contavam com sua votação para fazer a soma dos votos para 
legenda partidária. Diz que não se sente no direito de prejudicar essas pessoas porque de-
cidiu encerrar esse momento de atuação na política, são pessoas que atuam há anos na 
política e não merecem ser prejudicadas por uma decisão pessoal dele. Faz uma breve lei-
tura de um vídeo que viu no YouTube, que reflete a sua vida, sobre a realização dos so-
nhos e o querer realizar os sonhos para ser feliz. Fala que foi feito um estudo hospitalar 
com pessoas idosas, que indagadas sobre arrependimentos da vida, disseram que se arre-
penderam pelas coisas que deixaram de fazer em suas vidas. Questiona sua existência, e 
diz que cada pessoa da terra tem um dom. Questiona sobre a coragem de viver o sonho. 
Diz que os ladrões dos sonhos são dúvidas e medos, que matam os sonhos das pessoas, 
que é preciso se libertarem deles. Porque é preciso querer de verdade e lutar para realizar 
seus sonhos. Diz que você pode escolher entre realizar ou não, o seu sonho. Fala que a 
vida da pessoa se renova a cada dia, e deve fazer bom uso dos seus dons, para realizar 
seus sonhos. Agradece a todos que acreditaram nele com seus votos e com suas palavras 
de apoio. Muito obrigado. 

3. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta sobre as dificuldades para a prática da 
política no País. Expõe no Telão do Plenário deste Legislativo, fotos dos restos da árvore, 
que teve sua queda causada pelo vendaval que assolou o Município de São Roque, no início 
do ano, na Estrada do Condor, no Bairro do Guaçu, e permanece desde então exposta no 
local. Lembra que nesse mesmo local se encontra um colchão velho, para o qual este Vere-
ador solicitou várias vezes a retirada pela Prefeitura, mas até o momento não foi atendido. 
Cobra do Poder Executivo as providências para a execução de serviços de retirada dos ob-
jetos, limpeza e operação tapa buraco, para as ruas do Bairro Jardim Guaçu, bem como na 
Estrada do Condor.  

 Aparte Vereador José Carlos de Camargo: Informa que o Departamento de Meio 
Ambiente, infelizmente, falta com a realização de serviços no Município. Contam com mui-
tos chefes e poucos funcionários para realizar os serviços. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Agradece ao Vereador José Camargo, pela suas 
informações sobre as falhas da execução de trabalhos do Departamento de Meio Ambiente. 
Fala que o Vereador José Camargo, participa da base do Governo Municipal e sabe o que se 
passa na Prefeitura. Comenta sobre a falta de recursos financeiros da Prefeitura para man-
ter os compromissos assumidos com a Saúde do Município. Fala que a Câmara economiza 
seus recursos financeiros e constantemente devolve recursos financeiros para a Prefeitura 
repassar para a Santa Casa. Diz que hoje está tramitando um Projeto de evolução de di-
nheiro para a Prefeitura destinar à Santa Casa. Fala que não entende uma Administração 
que não executa os serviços necessários para a população. Fala que não concorda com os 
descasos da Sabesp, e com a forma da prestação de serviços no Município, pois a popula-
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ção paga a água e o esgoto, e não obtém os benefícios. Lembra que foi um dos Vereadores 
que votou contra a aprovação do contrato firmado da Prefeitura com a Sabesp. 

4. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Informa que enviará nota a Imprensa, 
com relação à denúncia feita contra este Vereador. Diz que respeita os 8 votos dos Verea-
dores que acataram a denúncias à sua pessoa, e enviará nota à imprensa se colocando à 
disposição. Comenta sobre as promessas, feitas no Plano de Governo do Prefeito Daniel de 
Oliveira, para vencer a Eleição passada. Relata as promessas de Campanha do Senhor Pre-
feito, na Eleição de 2012, a saber: Prometeu Investimentos: nos postos de saúde, na con-
tratação de mais médicos; no Programa Médico da Família; que a Santa Casa de São Ro-
que, teria atenção especial no seu Governo; que construiria o Hospital da Mulher; que cons-
truiria o hospital da criança; que instalaria uma UTI na Cidade; que melhoraria o atendi-
mento hospitalar; que fortaleceria os programas de saúde já existentes; que levaria o pro-
grama de saúde da família para bairros e distritos; que faria a informatização da Saúde no 
Município; que implantaria o centro de atenção psicossocial, para dependentes de álcool e 
drogas. Diz que isso é muito importante, porque ocorre o contrário, até o carro do CAPS, a 
Administração está tirando. Segue o relato das promessas do Prefeito Daniel: que implanta-
ria Hospital Dia Ambulatorial; que ampliaria o atendimento dos serviços do SISO (Saúde 
Bucal); prometeu a valorização dos funcionários da saúde com plano de saúde, inclusive 
com plano de carreira, o que não existiu. Foi feito plano de carreira para a Guarda Civil 
Municipal, mas para os demais servidores não o fez, e nem o reajuste salarial dos servido-
res foi dado de maneira correta. Continua as promessas do Senhor Prefeito: prometeu a 
implantação de unidades de pronto atendimento 24 horas nos bairros mais afastados do 
centro da Cidade; Prometeu que ampliaria os postos de saúde nos bairros mais distantes da 
área central; que melhoraria o agendamento de consultas; implantação de diversas espe-
cialidades médicas, como ginecologia, mastologia, oncologia, cardiologia, entre outras; que 
implantaria serviços de saúde, específico para idosos; implantaria serviços de saúde especí-
fico para a saúde da mulher; Prometeu a implantação de serviço de pronto atendimento 
voltado para a área de cardiologia; prometeu a implantação de UPAS e UBS; a implantação 
de um programa de reabilitação cardiovascular; que os postos de saúde teriam uma relação 
de medicamentos básicos para suprir as necessidades da população; prometeu que trans-
formaria a Santa Casa em hospital de referência, preparado para cirurgias de porte médio e 
internações; a implantação de uma UTI, capaz de realizar cirurgias de alta complexidade; 
prometeu a implantação de hospital equipado para reabilitação de radioterapia, cirurgia 
cardíaca, para atuar como referência para as cidades da região; a implantação do SAMU, 
que viria de graça junto a UPA perdida; implantação de UPAs e UBS e que transformaria a 
Santa Casa num hospital de porte médio internacional. Fala que a imprensa viu a situação 
de Greve na Santa Casa, na semana passada. Questiona, quantas dessas promessas foram 
cumpridas? Informa que, sexta-feira esteve na Santa Casa, e viu duas mulheres grávidas, 
passando do tempo de ganhar suas crianças, com necessidades da cirurgia Cesariana, para 



 
Ata da 24ª Sessão Ordinária de 01 de Agosto de 2016. 

4º Período Legislativo Ordinário - 16ª Legislatura. 

8 

ganhar seus filhos, e tiveram que ir para outro hospital, porque na Santa Casa, não tinha 
médico. Diz que o Interventor da Santa Casa, respondeu que o atendimento estava regula-
rizado, e foi a recepção e perguntou na recepção e perguntou sobre o atendimento, e foi 
informado que o Hospital, não tem médicos. Atribuía a culpa da situação crítica da Santa 
Casa à Prefeitura. Questiona, como será solucionado esse serviço, se a Santa Casa deve 
mais de quinze milhões de reais. Pediu ajuda da Dra. Simone Judica, para a situação da 
Santa Casa. E questiona quem pagará essa dívida da Santa Casa? Muito Obrigado, e Boa 
Noite!. 

5. Vereador Etelvino Nogueira: Complementa os comentários do Vereador Donizete, sobre 
a situação difícil da Santa Casa de São Roque. Comenta sobre a situação crítica da Santa 
Casa de Misericórdia. Informa que na semana passada, ele e o Vereador Kalunga, estive-
ram na Santa Casa de São Roque, para averiguar as informações recebidas em face da 
greve dos funcionários. Afirma que novamente, no dia 02 de Agosto, irá em diligência à 
Santa Casa, junto à Comissão de Saúde, composta pelos Vereadores: ele, Kalunga e Mandi, 
para averiguar os fatos denunciados pelos funcionários em greve na semana passada. Rela-
ta que na semana passada quando em visita à Instituição constataram a falta d da presen-
ça dos responsáveis pela gestão da santa casa, quando houve um empurra para o outro 
responder os questionamentos dos Vereadores. Comenta sobre a situação de crise do País. 
Relata que é crítica a situação de crise do País. Fala que nos anos anteriores havia uma 
situação razoável no Município de São Roque. Lembra que houve no País, em épocas pas-
sadas a situação doe “Ouro para o bem do Brasil”, que era para pagar dividas do BRASIL, 
Informa que hoje ao meu ver o País está enfrentando a pior crise política e financeira de 
todos os tempos, com a Presidente da República em processo de destituição do cargo. Res-
salta que a autoridade maior do País, nessa situação de não conseguir administrar o País. 
Fala que parece simples tudo isso no meu entendimento quem perde e a população, veja 
como é assustador o número de desempregados no País. Diz que as empresas estão fe-
chando, as pessoas sem emprego e sem condições de compra, até dos produtos básicos. 
Comenta sobre as Eleições de 2016, que se aproximam. Relata que em face das Eleições, 
vemos os pré – candidatos à Prefeito, no aguardo dos dias 16 e 17, para dar início a Cam-
panha Eleitoral que são: o atual Prefeito Daniel de Oliveira Costa, com o seu Vice-Prefeito 
Dr. Kimura, o Senhor Cláudio Góes, com o Vice-Prefeito Eliam Fernandes Bianchi conhecido 
como CHUMBINHO, o Senhor Antonio Marcos Carvalho de Brito com o vice-Prefeito, Senhor 
João Paulo de Oliveira,, o Senhor Ricardo Rios, com o Vice-Prefeito, Dr. James Munhoz, o 
Senhor Luiz Guilherme com a Vice- Senhora Elaine Tagliassachi. Dr. Nader e com o vice-
prefeito Pastor Ivonildo, Alerta que, seja qual for o Prefeito eleito para o Município, terá 
uma tarefa árdua para administrar a Cidade, com vários setores do Município passando por 
dificuldades, como o da Saúde, Educação, obras, esportes, cultura e outros, que precisam 
de investimentos. Ressalta que sempre fala nos seus discursos, que nos Vereadores em 
nossos mandatos, tenhamos as questões políticas sim,mais não devemos jamais esquecer 
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do principal que e o bem estar da população. Ressalta que os Vereadores precisam buscar 
maior união, para encontrarmos soluções para a situação crítica do nosso município, com 
as empresas fechando, e até a situação do vendedor ambulante ficou difícil sem vendas, 
porque as famílias estão sem o poder de consumo. Exalta a coragem de renúncia do Jovem 
Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira, independente da política. Parabeniza o Vereador Ro-
drigo Nunes, pela coragem de renunciar ao cargo de Vereador deste Legislativo, e deseja 
boa sorte a ele e sua família nessa nova fase que deve iniciar em sua vida.  

6. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Comenta que ouviu as palavras dos Vereadores 
Etelvino e Donizete. Diz que ninguém faz mágica. Comenta sobre a situação difícil da Santa 
Casa. Informa que na semana passada houve greve do pessoal da santa Casa. Ressalta que 
foi votado e aprovado nesta Câmara, o projeto para a OS, Administrar a Santa Casa de São 
Roque, e ocorreu que foi terceirizado o serviço para a FENAESC. Comenta que a OS, não 
está realizando os serviços contratados e falta com as obrigações de pagar os funcionários, 
que resultou com a Greve dos Funcionários da Santa Casa, na semana passada, com o a-
poio do Sin Saúde de Sorocaba e Região. Comenta que existe para votação um Projeto de 
repasse de recursos de 500 mil reais para a Prefeitura, destinar à Santa Casa. Fala que foi 
doado o terreno para a OS, e nada se vê de progresso dessa nova empresa que a Prefeitu-
ra contratou para executar o serviço na Santa Casa. Fala que os recursos enviados pelo 
Legislativo à Prefeitura para repassar à Santa Casa, está sendo utilizado para outros fins. A 
Prefeitura está falida e o próximo Prefeito terá dificuldades para atuar na Administração do 
Município. Fala que hoje temos uma ponte no Bairro do Guaçu e a Administração diz que 
não tem recursos para executar os serviços da construção da ponte. Diz que a Prefeitura 
está falida, sem nenhum recurso financeiro. 
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Informa que recebeu denúncia 
que o Senhor Prefeito e a FENAESC montaram o cenário de uma UTI, para tirar foto, na 
Santa Casa e depois desmontou tudo. Informa que os funcionários estão sendo perseguidos 
pela Administração da Prefeitura. Questiona, como a empresa tem certeza de será vence-
dora na Licitação para Administrar a Santa Casa.  
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Informa que o padrão da Santa Casa foi destru-
ído pela nova empresa. Diz que desde que essa empresa entrou na Santa Casa, só se viu 
destruição, como a destruição do Plano de Saúde e estão fazendo média para a campanha 
política do Senhor Prefeito. Pede desculpas pelo desabafo de suas angustias de ver os des-
casos dessa Administração para com a Saúde do Município. 

ORDEM DO DIA: 

1. Projeto de Lei Complementar n° 002-E, de 10/06/2016, de autoria do Vereador Alacir 
Raysel, que “Revoga a Lei Complementar n°79, de 03 de setembro de 2014”. O Projeto foi 
aprovado com 12 (doze) votos favoráveis dos Vereadores Adenilson Correia (MESTRE KA-
LUNGA), Alacir Raysel, Alexandre Rodrigo Soares, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etel-



 
Ata da 24ª Sessão Ordinária de 01 de Agosto de 2016. 

4º Período Legislativo Ordinário - 16ª Legislatura. 

10 

vino Nogueira, Flávio Andrade de Brito, Israel Francisco de Oliveira, José Antonio de Barros, 
José Carlos de Camargo, Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa Henrique de Araújo, 
Rodrigo Nunes de Oliveira e 02 (dois) votos contrários dos Vereadores Mauro Salvador 
Sgueglia de Góes e Rafael Marreiro de Godoy em segunda discussão, votação nominal e 
maioria absoluta. 

2. Requerimentos – nºs 237 e 238/2016. Foram aprovados por unanimidade em única 
discussão, votação simbólica e maioria simples. 

Explicação Pessoal: 
1. Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA): Comenta sobre os bons 

acontecimentos noticiados nestas duas semanas, para o Município de São Roque. Agradece 
e Parabeniza ao Governo do Estado Geraldo Alkimin, ao Deputado Federal Silvio Torres, e 
ao Senhor Lacir Ferreira Baldusco, (Ex-Prefeito da Cidade de Itapecerica da Serra), Secretá-
rio Estadual da Habitação, Presidente do GRAPROHAB, e Coordenador do CDHU, responsá-
vel pela liberação da construção de casas. Agradece pela liberação da construção de 180 
casas populares para o Distrito de Maylasky, São Roque. Fala que a conquista dessas 180 
residências populares, para o pessoal de baixa renda, que é o resultado de sua luta árdua, 
junto ao Deputado Federal Silvio Torres, desde os anos de 2013 e 2014. Expressa sua gra-
tidão ao Deputado Federal Silvio Torres, pelo atendimento ao seu pedido de liberação da 
construção dessas casas populares no Distrito de Maylasky. Agradece ao Prefeito Daniel de 
Oliveira Costa, pela adesão ao Convênio com o CDHU, na semana passada para permitir 
construção de residência popular no Município de São Roque. Comenta sobre os colabora-
dores para a realização do evento da 2ª Semana de Prevenção, Combate às Drogas e Álco-
ol no Município. Informa que é autor da Lei nº. 4.088, que instituiu a realização do evento 
da Semana de Prevenção às Drogas, e que se aproxima a data da realização desse evento, 
que será na última semana de Julho, em parceria com vários colaboradores, dentre eles os 
Profissionais do Deinter 7 de Sorocaba, o Delegado Dr. José Aparecido Sanches Severo, e 
do Deinter 7 (Departamento de Polícia Judiciária do Interior do Estado de São Paulo) o Se-
nhor José Ceoloni. Comenta sobre sua atuação na CAR - Comissão de Assuntos Relevantes 
da Frente Parlamentar, constituída para Defesa da Rodovia Raposo Tavares no Município. 
Informa que esteve no Palácio do Governo, junto ao Senhor Samuel Moreira – Chefe da 
Casa Civil, para priorizar a construção de alças, gargalo e acesso aos bairros da Cidade de 
São Roque, retirados pela construtora que executou a obra do desvio da Rodovia Raposo 
Tavares, deixando o trânsito pior do que estava antes dessa obra ser realizada. Fala que a 
falta de acesso aos bairros da Cidade de São Roque, foi o maior erro da empresa construto-
ra, na execução da obra do contorno da Rodovia Raposo Tavares, porque bloqueou o aces-
so aos bairros, prejudicou o trânsito no Município de São Roque, prejudicou totalmente o 
trânsito, por falta de planejamento, conversação e debates com as autoridades e com a 
população. Informa que foi procurado pelo pessoal do Roteiro do Vinho e foi questionado, 
pela falta de alça de acesso à Rodovia Quintino de Lima. Comenta que participa de todas as 
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situações do Município. Informa que visitou os locais turísticos da Cidade, como os Restau-
rantes, Ranchos, no Roteiro do Vinho, para saber quais dificuldades os comerciantes estão 
enfrentando, visando reivindicar melhorias junto ao Senhor Prefeito. Cobra do Senhor Pre-
feito providências junto ao setor competente para o Distrito de Maylasky, para implantação 
de Administração Distrital, execução de serviços de limpeza e manutenção nas vias públi-
cas, do Distrito e equipar com melhor estrutura, a Rua Benedita dos Santos Caparelli. Ex-
pressa seu sentimento de orgulho, pela participação na entrega das 30 casas populares, 
construídas para a população de baixa renda, no Bairro Goianã.  

Encerram-se os trabalhos às 18h00min. 
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