
 
Ata da 31ª Sessão Ordinária de 19 de Setembro 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 Ara-
újo, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Osmar Aparecido de Oliveira Costa e Rafael Mar-
reiro de Godoy.  
Vereador ausente: nenhum. 

Início dos trabalhos às 14h23min. 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos Di-
reitos Humanos pelo Vereador Rafael Marreiro de Godoy. 

1. A Ata da 30ª Sessão Ordinária, realizada em 12 de Setembro de 2016, foi lida e apro-
vada por unanimidade; 

2. O Presidente coloca em votação o Requerimento nº 254/2016, de autoria do Vereador 
Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, que “Solicita a inclusão do Requerimento nº 
253/2016, em regime de tramitação de Urgência Especial, na pauta da 31ª Sessão Ordiná-
ria”. O Requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão e votação simbóli-
ca; 

3. O Presidente coloca em votação o Requerimento nº 255/2016, de autoria do Vereador 
Donizete Plínio Antonio de Moraes, que “Solicita a inclusão da Moção nº 193/2016, em re-
gime de tramitação de Urgência Especial, na pauta da 31ª Sessão Ordinária”. O Requeri-
mento foi aprovado por unanimidade em única discussão e votação simbólica; 

4. O 1º Secretário faz a leitura do Relatório Mensal da Prefeitura Municipal, referente a 
Atividades da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil no mês de Agosto, informa que o 
mesmo encontra se para consulta na Diretoria Técnica Legislativa;   

Projetos do Executivo: 
1. Projeto de Lei nº059-E, de 12/09/2016, de autoria do Poder Executivo que, “Dispõe 

sobre a abertura de crédito especial no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais)”. 
2. Projeto de Lei nº060-E, de 12/09/2016, de autoria do Poder Executivo que, “Autoriza 

o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação Beneficente Lar Mãe da Provi-
dência – Santa Maria Maior e dá outras providências”. 

Projetos do Executivo: 
1. Projeto de Lei nº058-L, de 14/09/2016, de autoria do Vereador Osmar Aparecido de 
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Oliveira Costa, que “Altera a redação da Ementa e do artigo 1º da Lei Municipal 
n°3.051, que dá denominação à Praça O Dia do Senhor, passando a mesma a chamar-
se “Praça Antonio Francisco da Silva”. 

Requerimentos: 
1. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo (GUTO ISSA) – nºs: 

253/2016. Solicita informações sobre a possibilidade Do Poder Executivo adotar pro-
vidências em relação aos túmulos que cederam no Cemitério do Cambará em razão da 
ação do tempo. 

Indicações: 
1. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – n°s: 978/2016. Solicita poda de 

árvores na Praça Edinelson Batista de Paula, Jardim Carambeí;   
2. Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 979. Reitera pedido feito através da Indicação 

n°864/2016, solicitando os serviços de motonivelamento e cascalhamento para a Tra-
vessa José Alves, Travessa Aroldo, Travessa João Valério, Travessa Silvério José Coe-
lho, todas localizadas na Vila Mirim,assim como para as vias localizadas no Loteamento 
Jardim da Felicidade Bairro Pavão; 980. Solicita os serviços de motonivelamento, casca-
lhamento e roçada para a Estrada Godinho, Estrada dos Feirantes, Estrada do Pavão, 
Estrada dos Venâncios e Estrada da Batalha; 981. Solicita os serviços de motonivela-
mento e cascalhamento nas Ruas do Loteamento das Acácias, Bairro do Saboó; 982. 
Solicita, com urgência,  a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento 
na Estrada do Sorocamirim, Rua 1, Granja Morita, altura do nº234; 983. Reitera o pe-
dido feito através da Indicação n°858/2016, solicitando ao Poder Executivo que interce-
da junto ao orgão competente para instalação de uma antena de telefonia celular no 
Bairro do Saboó; 984. Reitera pedido feito através da Indicação n°301/2016, solicitan-
do os serviços de motonivelamento, cascalhamento e roçada para a Rua Emir Skaff, 
João Pessoa, das Primaveras, dos Girassois e das Margaridas, Bairro do Mombaça I e II; 
985. Solicita a substituição da lixeira que fica na Raposo Tavares, Km 50, Alto da Serra, 
próximo ao Ponto de ônibus; 986. Solicita serviços de motonivelamento e cascalhamen-
to para a Rua Hijdio Fenoglio, Bairro Alto da Serra; 987. Reitera o pedido feito através 
da Indicação nº868/2016, solicitando a manutenção na ponte de madeira para acesso 
de pedestres à Vila Lino; 988/2016. Solicita a realização dos serviços de motonivela-
mento e cascalhamento para as seguintes vias localizadas no Loteamento Sun Valley: 
Rua Amparo, Adamantina, Americana, Araraquara, Araçariguama, Andradina, Arujá, 
Alumínio e Águas de Lindóia.        

3. Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA) – n°s: 989. Solicita, com 
urgência, motonivelamento e cascalhamento na Rua Antônio Sartori, que se liga ao 
Loteamento das Hortências; 990. Solicita, com urgência, motonivelamento e cascalha-
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mento na Rua Bernardino de Jesus, que se liga à Rua Antônio Sartori, Loteamento das 
Hortências; 991. Solicita, com urgência, corte e retirada de árvore que está no barran-
co da Rua João Matheus de Barros, na altura dos imóveis nºs 551 e 552, Bairro São 
João Velho; 992. Solicita, com urgência, motonivelamento e cascalhamento na Rua 
Arthur Pedro Rodrigues, Bairro do Cardoso, Distrito de Maylasky; 993. Solicita, com 
urgência, manutenção (reparo e "operação tapa buraco") na Rua Getúlio Ribeiro dos 
Santos ("Subidão"), em frente ao imóvel nº 295, Jardim Ponta Porã, Distrito de Ma-
ylasky; 994. Solicita pavimentação asfáltica na Rua Planeta Plutão, Vila Vilma, Distrito 
de Maylasky; 995. Solicita, com urgência, motonivelamento e cascalhamento na Rua 
Padre Camacho, Distrito de Maylasky; 996/2016. Solicita, com urgência, motonivela-
mento e cascalhamento na Rua Gennaro Teófilo, Bairro do Cardoso, Distrito de Ma-
ylasky.       

       Moções: 
1. Vereador Rafael Marreiro de Godoy nº: 187.  De Congratulações ao Esporte Clube 

7 de Setembro em face da passagem de seu 89º aniversário de fundação; 189/2016. 
De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Ataíde de Paula Coelho. 

2. Vereador Alfredo Fernandes Estrada – nºs: 190. De Pesar pelo falecimento da 
estimada Senhora Cecília Cristina Sebben; 191/2016. De Pesar pelo falecimento da 
estimada Senhora Ruth Abib Helfenstns. 

3. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo (GUTO ISSA) – nºs: 
192/2016. De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor João Ciro Ribeiro. 

4. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – n°s: 193/2016. De Congratula-
ções ao Doutor Abimael Ferreira de couto em face aos relevantes serviços prestados no 
Município de São Roque na área de Odontologia. 

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

1. Moção de Congratulações– n°s 187 e 193/2016 – a Mesa Diretora as encaminha-
rá; 

2. Moção de Pesar – nºs 189 a 192/2016 – a Mesa Diretora os encaminhará; 
3. Indicações – nºs 978 a 996/2016 – a Mesa Diretora as encaminhará. 

Tribuna: 
 

1. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Comenta sobre a Inauguração da 
Santa Casa de São Roque. Diz que se sentiu envergonhado em ser Cidadão São-
roquense, e por representar a Câmara Municipal de São Roque, na Inauguração da cen-
tenária Santa Casa de São Roque. Fala que a Santa Casa de São Roque, foi Inaugurada 
depois de 140 anos de existência na Cidade. Diz que é inaceitável a população de São 
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Roque, estar passando por essa situação de crise da Santa Casa, com a falta de aten-
dimento que há muito vem se agravando. Lembra que há um tempo atrás a outra equi-
pe então presente, realizou o evento com um “Chá,” em um dos hotéis da Cidade, para 
prestar contas do Município, a respeito da Santa Casa de São Roque, e a Administração 
atual da Instituição, realizou o evento da Inauguração com a presença de uma Cantora. 
Informa que ele junto aos Vereadores: Marcos Augusto Issa, Donizete Plínio Antonio de 
Moraes, Rafael Marreiro e Etelvino Nogueira, estiveram junto ao Promotor de Saúde do 
Município, para informar a respeito da situação difícil da Santa da Casa de São Roque. 
Diz que espera que a Santa Casa volte ao seu atendimento normal. Ressalta que estará 
sempre à disposição para cooperar com a Direção da Santa Casa para melhor atender 
os munícipes, mas com honestidade e seriedade. Deixa aqui o seu repúdio à situação 
financeira difícil que a Administração Pública causou à Santa Casa de São Roque. 

2. Vereador Osmar Aparecido de Oliveira Costa: Comenta sobre as melhorias 
realizadas na Santa Casa de São Roque. Diz que hoje, a Cidade de São Roque, pode 
contar com uma Santa Casa melhorada, talvez, não com a mesma estrutura de cem 
anos atrás, relatada pelo nobre Vereador Mauro. Fala que tudo que se fala na vida tem 
conseqüências, e às vezes o ato inconseqüente leva à destruição, inclusive de uma ci-
dade. Alerta ao Vereador Mauro, que é prejudicial falar contra a Saúde do Município, 
que esse tipo de discurso, é discurso velho, já ultrapassado. Convida o Vereador que 
Mauro, para caminhar para frente, mudar a visão sobre a Saúde, cooperando para que 
os munícipes tenham bom atendimento. Alerta que, o Vereador jamais pode ser contra 
as benfeitorias realizadas na Instituição, porque a população está atenta a esse tipo de 
discurso retrógrado. Informa que na Inauguração, dia 16 de Setembro de 2016, estive-
ram presentes muitas pessoas ilustres da Cidade, inclusive alguns Vereadores deste 
Legislativo, e teve a oportunidade de conversar com o Advogado deste Legislativo, 
também presente no evento, que aprovou a nova estrutura do Hospital Santa Casa. 
Fala que as coisas boas precisam acontecer neste Município, as pessoas precisam de 
amor, e o Vereador precisa respeitar o que está sendo feito pelas Empresas interessa-
das. Cobra do Vereador Mauro, respeito para com a população que precisa de atendi-
mento no Hospital Santa Casa, independente do Prefeito que estiver no Governo, pois, 
não se trata de Prefeito A, B ou C, e sim, de respeito aos munícipes, pois, os serviços 
prestados foram aprovados pelos demais Vereadores, e é um serviço de primeira quali-
dade. Explica que o prédio do Hospital Santa Casa, com cem anos de existência, já es-
tava em estado de ruína, precisando de reformas, e a Empresa FENAESC executou as 
reformas e os Administradores realizaram a Inauguração da nova estrutura da Institui-
ção. Pondera que todos os Vereadores foram convidados para a Inauguração do Hospi-
tal Santa Casa, mas viu que o Vereador Mauro, não compareceu à Inauguração da Ins-
tituição, e sendo assim, não pode criticar o que está sendo realizado no Município. 
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Aparte Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Questiona ao Vereador Osmar Apareci-
do de Oliveira, sobre aquela criança sem atendimento, que estava presente na Inau-
guração do Hospital, cuja mãe não pode entrar na Recepção.  
Vereador Osmar Aparecido de Oliveira Costa: Responde ao Ver reador Gon-
zaga, que aquela criança é atendida pela Prefeitura, e tem um histórico de tratamento 
acompanhamento médico, num Hospital em São Paulo, com um problema grave de 
saúde, e o atendimento para essa família, não era aquele momento, pois, naquele 
momento as atenções da mídia e das Televisões estavam voltados para aquele mo-
mento de Inauguração, quando as pessoas estão muito emotivas. Fala ao Vereador 
Gonzaga que fique tranqüilo, porque aquela criança está sendo assistida e sendo le-
vada a São Paulo, devido à gravidade da doença. Expressa seu desejo de que gostaria 
muito que, algumas pessoas responsáveis visitem constantemente o Hospital Santa 
Casa de Misericórdia de São Roque, porque a Instituição continua sendo de Misericór-
dia e continua sendo de São Roque. Alerta que, aqueles que torcem para que aconte-
ça o pior, serão decepcionados. Diz que as Eleições passarão daqui há duas semanas. 
Convida a população para visitar o Hospital Santa Casa, para conhecimento. Afirma 
que aqueles que não visitam, vão continuar criticando mesmo, porque criticar é fácil. 

3. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Comenta sobre seus Projetos. Informa sobre o 
seu Projeto da Casa Abrigo, que há alguns anos vem lutando junto a população, para 
que esse Projeto se concretize, e hoje esse Projeto é uma realidade. Agradece à Primei-
ra Dama da Prefeitura, pela realização do seu Projeto da Casa Abrigo. Explica que a 
Casa Abrigo, tem como propósito acolher as mulheres vítimas de violência familiar, a-
quelas que vão à Delegacia para denunciar seus agressores, e não têm lugar para re-
tornar, porque correm riscos de serem espancadas novamente. Hoje temos essa Casa 
Abrigo no Município, que será para acolher essas mulheres com seus filhos, até o mo-
mento que encontrem lugar seguro para morar, e jamais terem que retornar para a 
casa que sofreu agressão. Agradece a população pela credibilidade para com este Vere-
ador. Fala que também do seu Projeto da “Casa Acolhedora”, na Cidade de Barretos, 
que está para ser concretizado. Explica que essa Casa Acolhedora, será para oferecer 
repouso às pessoas de São Roque, que fazem tratamento da doença, no Hospital do 
Câncer, na Cidade de Barretos, e para descanso dos motoristas que transportam essas 
pessoas para lá. Fala que vem conquistando o apoio do Senhor Prefeito e da Primeira 
Dama, para conseguir esse benefício para a população de São Roque, porque estão 
lutando por São Roque. Comenta sobre seu Projeto sobre a área de segurança escolar. 
Fala que vem sendo informado pela população sobre os perigos que rondam as escolas. 
Informa que copiou esse Projeto de um Deputado de São Paulo, que será área de segu-
rança escolar, e a Prefeitura cuidará de um raio de segurança, em redor da escola, cujo 
local deverá ser bem cuidado, sem mato alto, com sinalização visível e oferecer toda a 
segurança para as crianças, para impedir que coisas malignas atinjam nossas crianças.  
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4. Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA): Agradece a presença de todos 
e da Guarda Civil Municipal pelo apoio e prestígio dos trabalhos da Câmara Municipal. 
Comenta sobre o Distrito de Maylasky. Convida a todos os Cidadãos para ler os Jornais 
de maior destaque na Cidade: “Jornal O Democrata” e “Jornal da Economia”, para ave-
riguar seus trabalhos realizados e suas conquistas para o Município. Diz que vem so-
frendo com muitas calunias dos munícipes. Informa que, em todas as residências que 
entrou, disseram que ele estava cassado, mas afirmou que isso tudo é mentira. Fala 
que a Câmara fez um Processo Administrativo, para apurar a denúncia apresentada por 
munícipe à sua pessoa, mas a Câmara não tem como condenar ninguém. Ressalta que 
acredita nos trabalhos dos Vereadores que fiscalizam o Executivo. Diz que nunca foi 
contra os Vereadores. Convida os intelectuais para ler as páginas constantes nos jornais 
da Cidade, sobre seus trabalhos, e os recursos financeiros conquistados junto aos De-
putados para a Cidade de São Roque. Afirma que se sente injustiçado pelas pessoas 
que estão fazendo julgamento precipitado sobre sua pessoa, antes se conhecerem a 
verdade a seu respeito.  

ORDEM DO DIA: 
1. Projeto de Lei n° 048-L, de 01/08/2016, de autoria do Vereador Adenilson Correia 

(MESTRE KALUNGA), que “Institui o “Dia Municipal do Capoeirista, na Estância Turística 
de São Roque, a ser celebrado, anualmente no dia 03 de Agosto. O Projeto foi aprova-
do por unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria simples. 

2. Projeto de Lei n° 057-E, de 26/08/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 
sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$40.000,00 (quarenta mil 
reais). O Projeto foi aprovado por unanimidade em primeira discussão, votação nominal 
e maioria absoluta. 

3. Requerimentos – nºs 253/2016. Foram aprovados por unanimidade em única 
discussão, votação simbólica e maioria simples. 

Explicação Pessoal: 
 

1. Vereador Etelvino Nogueira: Agradece as presenças dos Senhores Rafael e Rômulo, 
da Empresa LAVSIM, e as presenças dos Guardas Civis Municipais. Diz que falta mais 
uma Sessão para que tenhamos o Pleito Eleitoral pelo Brasil todo. Espera que muitos 
dos Vereadores atuais se reelejam, e muitos dos novos candidatos também, porque 
esse é o Processo Democrático. Informa que tem ouvido dos munícipes muitas críticas, 
nessa época de campanha, mas os Vereadores que já estão, sabem das dificuldades 
que o Município enfrenta. Diz que estamos em processo de campanha eleitoral, e de 
mudança na vida pública, e que precisamos inovar. Fala que o nosso País, está passan-
do por problemas sérios, no Setor de Saúde Pública, e as pessoas tem grande dificulda-
des para agendar uma consulta. Alerta a população a respeito daqueles que no intuito 
de angariar votos, enganam a população, dizendo que vão fazer chover ouro. Fala que 
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a melhoria na Saúde é muito necessária ao Município. Afirma que esteve junto aos Ve-
readores em Cajamar, em visita na FENAESC, não conhece os Administradores, pois 
foram contratados pela Administração da Santa Casa, mas que apóia e defende o mo-
delo de Hospital, que está sendo implantado na Santa Casa de Misericórdia de São Ro-
que. Deixa claro que nenhum Vereador autorizou a introdução da FENAESC na Santa 
Casa, que é um ato exclusivamente Administrativo da Intervenção da Santa Casa, e 
cabe aos Vereadores e ao Prefeito Municipal conhecer os Administradores da Empresa 
FENAESC.  

2. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Diz que ouvindo atentamente os discursos 
dos Vereadores Mauro, Osmar e Vereador Etelvino.  E agora fala do seu ponto de vista 
a respeito da nova Santa Casa de São Roque, que realmente ficou muito boa a reestru-
turação. Fala que foi totalmente desnecessária a Inauguração com gastos com contra-
tação de Cantoras Gospel, gerando gastos de mais ou menos cem mil reais. Fala que do 
seu ponto de vista, foram gastos desnecessários. Fala que no passado vieram algumas 
pessoas prestar contas num hotel renomado da Cidade, e saíram algemados. Afirma 
que foi montado um palanque político no pátio da Santa Casa, para angariar votos da 
população, com essa Inauguração da Santa Casa, e não precisava disso. Diz que respei-
ta a posição do Vereador Osmar, mas que viu que na verdade um palanque político 
montado na Santa Casa, porque a Santa Casa está devendo para muitas pessoas, para 
empresários, e para médicos. Diz que respeita a posição do Vereador Osmar, mas isso 
de usar da boa fé da população mais humilde, para dizer que está tudo bem. Fala da 
outra situação, que o Bairro do Guaçu, está com necessidade de se refazer a ponte 
sobre o Rio Carambeí, desde o início do ano e nada foi feito pela Administração Munici-
pal. Fala que se poderia ter feito uma inauguração simbólica da Santa Casa, sem gerar 
gastos. E acredita que resolveu o problema da Saúde, pois infelizmente isso não se mu-
da da noite para o dia, com a inauguração da Santa Casa. 

 
Encerram-se os trabalhos às 16h30min. 

 
 

 
ALFREDO FERNANDES ESTRADA 

Presidente 
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(MAURINHO GÓES) 

1º Secretário 
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