
 
 

Ata da 24ª Sessão Ordinária de 03 de Agosto de 2015. 
3º Período Legislativo Ordinário - 16ª Legislatura. 

Presidência: Flávio Andrade de Brito, Marcos A. Issa Henriques de Araújo 
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 Henriques de Araújo, 
Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Rafael Marreiro de Godoy e Rodrigo Nunes de Oliveira. 
Vereador ausente: nenhum. 

Início dos trabalhos às 18h20min. 
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 23ª Sessão Ordinária, realizada em 06 de Julho de 2015, foi lida e aprovada por 
unanimidade; 

2. A Ata da 26ª Sessão Extraordinária, realizada em 07 de Julho de 2015, foi lida e aprovada 
por unanimidade; 

3. A Ata da 27ª Sessão Extraordinária, realizada em 07 de Julho de 2015, foi lida e aprovada 
por unanimidade; 

4. O Secretário faz a leitura do Ofício nº 0454/2015-GP, de 30/07/2015, de autoria do 
Poder Executivo, que comunica as medidas que estão sendo adotadas até o presente 
momento, referente as contratações de médicos sem o credenciamento pelo CRM. 

5. O Presidente coloca em votação o Ofício nº 0455/2015-GP, de 30/07/2015, de autoria 
do Poder Executivo, solicitando a retirada do Projeto de Lei nº 064/2015-E, de autoria 
do Poder Executivo, que “Autoriza a Prefeitura a celebrar convênio com a Irmandade da 
Santa Casa de Misericórdia de São Roque, e dá outras providências”. Foi rejeitado por 09 
(nove) votos contrários dos Vereadores Adenilson Correia, Alfredo Fernandes Estrada, Doni-
zete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino Nogueira, Israel Francisco de Oliveira, Luiz Gonzaga 
de Jesus, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, Mauro Salvador Sgueglia de Góes e 
Rafael Marreiro de Godoy; e 05 (cinco) votos favoráveis dos Vereadores Alacir Raysel, Ale-
xandre Rodrigo Soares, José Antonio de Barros, José Carlos de Camargo e Rodrigo Nunes 
de Oliveira, em única discussão, maioria simples e votação simbólica. 

Projetos do Executivo 
1. Veto nº 011-E, de 14/07/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Veta parcialmente o 

autógrafo nº 4.415/2015 (Projeto de Lei nº 065-E, de 17/07/2015, de autoria do Poder 
Executivo), que aprova o Plano Municipal de Educação – PME do Município de São Roque 
para o decênio de 2015 a 2025”;  

2. Projeto de Lei nº 072-E, de 29/07/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o 
Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 482.574,45 (quatrocentos e oitenta 
e dois mil, quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), e dispõe sobre 
a abertura de crédito suplementar no valor de R$ 1.039.340,04 (um milhão, trinta e nove 
mil, trezentos e quarenta reais e quatro centavos), no orçamento vigente”; 

3. Projeto de Lei nº 073-E, de 03/08/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o 
Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de 60.000,00 (sessenta mil reais), no 
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orçamento vigente”; 
Projetos do Legislativo 

1. Projeto de Lei nº 031-L, de 26/03/2015, de autoria dos Vereadores Alacir Raysel e José 
Antonio de Barros, que “Altera a Lei Municipal nº 2.208, de 01 de fevereiro de 1994, 
dispondo sobre alteração de nível salarial do cargo de Serviçal II da Prefeitura da Estância 
Turística de São Roque”;  

2. Projeto de Lei nº 032-L, de 26/03/2015, de autoria dos Vereadores Alacir Raysel e José 
Antonio de Barros, que “Altera a Lei Municipal nº 2.208, de 01 de fevereiro de 1994, 
dispondo sobre alteração de nível salarial do cargo de Prático de Serviços da Prefeitura da 
Estância Turística de São Roque”;  

3. Projeto de Lei nº 062-L, de 06/07/2015, de autoria do Vereador Rodrigo Nunes de 
Oliveira, que “Dispõe sobre a prioridade de concessão de vagas em creches municipais, ou 
nas conveniadas com o Município, para filhos de mães que trabalham”;  

4. Projeto de Lei nº 065-L, de 21/07/2015, de autoria do Vereador Alacir Raysel, que 
“Inclui o suco de uva produzido em São Roque no cardápio de merenda escolar da rede 
pública municipal de ensino”; e 

5. Projeto de Lei nº 067-L, de 28/07/2015, de autoria do Vereador Flávio Andrade de 
Brito, que “Dá denominação de Olga de Toledo Faria à unidade escolar conhecida como 
EMEI São João Velho, Distrito de São João Novo”; 

Requerimentos solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito: 
1. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: – nº: 136/2015. Solicita informações sobre a 

contratação de médicos para a Rede Pública Municipal de Saúde; 
2. Vereador Adenilson Correia– nº: 137/2015. Solicita informações sobre a possibilidade 

de asfaltamento das seguintes vias: Rua Nelson Silva Nunes, Rua Borba Gato e Rua Paes 
Leme, localizadas no Loteamento Jardim Alpes Foratine, Bairro Taipas de Pedra;  

3. Vereador Flávio Andrade de Brito – nº: 138/2015. Convocação dos integrantes da 
comissão interventora da Santa Casa de São Roque Sr. Sidney Muniz Santana e Sr. Jorge 
Henrique Haddad, bem como do diretor de saúde Dr. Sandro Rizzi, do Assessor Jurídico Dr. 
Ricardo Peres Sant’angelo;  

4. Vereador Rafael Marreiro de Godoy – nº: 139/2015. Solicita informações sobre a 
possibilidade de pavimentação asfáltica na Rua Mandovi, Distrito de Maylasky; e 

5. Vereador Israel Francisco de Oliveira – nº: 140/2015. Solicita informações referentes 
a EMEF Professor Tibério Justo da Silva, Distrito de Maylasky. 

Indicações solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito: 
1. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus - nº: 1159. Solicita a construção de 01 (uma) 

lombada na Rua Marechal Rondon, em frente ao imóvel nº 212, Vila São Rafael; e 
1260/2015. Solicita a implantação de “Academia ao Ar Livre” na Vila São Rafael;   

2. Vereador José Carlos de Camargo: – nº 1261. Solicita o recapeamento da Rua Amador 
Bueno, Centro, São Roque-SP; 1269. Solicita “operação tapa buraco” em frente ao imóvel 
nº 331 da Rua José Alembick, Centro; e 1270/2015. Solicita poda de árvore no início da 
Rua Martim Afonso de Souza, ao lado do Posto de Saúde no Paisagem Colonial; 

3. Vereador Alacir Raysel - nºs: 1262. Solicita que seja incluído na merenda escolar da 
rede municipal “Suco de uva; 1310. Reitera a Indicação nº 1254/2015: Solicita que seja 
recolhido o monte de detrito que se encontra na área verde localizada no final da Rua João 
Colo, Pq. Primavera (Gabriel Piza); 1311. Reitera a Indicação nº 1463/2013. Solicita 
execução de serviços de limpeza, construção de pista de caminhada, playground e 



 
Ata da 24ª Sessão Ordinária de 03 de Agosto de 2015. 
3º Período Legislativo Ordinário - 16ª Legislatura. 

 

3 

colocação de postes com braço de iluminação pública, em área localizada no final de cada 
Rua do Bairro Parque Primavera, Bairro Gabriel Piza; 1312. Reitera a Indicação nº 
1250/2015: Solicita Pintura de faixa de pedestres na Avenida São Manoel, em frente ao 
Supermercado Estância, no Bairro Jardim Villaça; 1313. Solicita motonivelamento, 
cascalhamento, implantação de guias e sarjetas, rede coletora de esgoto, rede de água, 
pavimentação asfáltica e iluminação pública, na Rua Dom José Gaspar e Rua Dom Pedro I, 
Jd. Villaça e Jd. Mosteiro; 1314. Solicita o prolongamento da tubulação da caixa de 
captação das águas pluviais localizada ao lado direito da Rua Paolo VI, paralela a Rua Dom 
Pedro I, Jardim Mosteiro; 1315. Solicita operação tapa-buracos nas vias públicas do Bairro 
Taboão, Jardim Villaça e Jardim Mosteiro; 1316. Solicita execução de serviços de 
motonivelamento e cascalhamento, em trecho não asfaltado, na Estrada dos Mendes, Bairro 
Taboão; 1317. Reitera a Indicação nº 1104/215: Solicita motonivelamento e 
cascalhamento na Estrada da Cachoeirinha, início na Estrada do Vinho e sentido Bairro do 
Sorocamirim; e 1318/2015. Solicita serviços de motonivelamento e cascalhamento, no 
trecho não pavimentado na Avenida Antonio Pannellini, Bairro Taboão e Jardim Mosteiro;  

4. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nºs: 1263. Solicita a 
colocação de braços de iluminação pública em postes localizados no Loteamento Sun Valley; 
1273. Reitera a Indicação nº 559/2015, que “Solicita ao Poder Executivo que interceda 
junto a SABESP ligação de rede de água no Bairro do Cascavel; 1274. Solicitação a 
colocação de ponto de ônibus na Estrada da Rancharia, Estrada do Cascavel, Vila Carriço, 
Rua Santa Cruz (Bairro Junqueira), Ruas Ourinhos e Marília (Vila Nova São Roque); 1275. 
Solicita presença da ronda ostensiva da Guarda Civil Municipal na altura do Km 50, Bairro 
Alto da Serra; 1276. Solicita implantação de iluminação pública nos dois pontos de ônibus 
localizados no Km 50, Alto da Serra; 1277. Solicita aumento de horários de ônibus no 
período noturno para o Bairro do Alto da Serra; 1278. Solicita realização de limpeza, 
roçada e colocação de uma caçamba de lixo na Estrada Aeronáutica, Alto da Serra; e 1279. 
Solicita a colocação de uma caçamba de Lixo na Estrada Taipas de Pedra, Bairro Alto da 
Serra; e 1280/2015. Solicita realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento 
nas vias públicas do Morro de Piolho; 

5. Vereador Flávio Andrade de Brito – nºs: 1264. Solicita à SABESP providências em 
relação ao esgoto que corre a céu aberto, localizado no início da Rua Luiz Espinha, em 
frente ao Velório Municipal, no Distrito de São João Novo; 1265. Solicita implantação de 
Pista de Caminhada, ao lado do campo no Bairro do Cruzeiro, Santa Terezinha, Distrito de 
São João Novo; 1266. Solicita implantação de Academia ao ar Livre, ao lado do campo no 
Bairro do Cruzeiro, Santa Terezinha, Distrito de São João Novo; 1267. Reitera a Indicação 
n° 367/2015, solicitando um espaço para a Instituição Sou do Bem, na Rua Antonio Franco 
com a Rua Augusto da Silva, Bairro do Cruzeiro, Distrito de São João Novo; e 1268/2015. 
Solicita providencias referentes a esgoto que corre a céu aberto na Rua Rosa Belo, em frente 
ao n° 205, casa da Dona Girginia Volcov, no Distrito de São João Novo; 

6. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes – nºs: 1272/2015. Solicita realização de 
serviços de motonivelamento e cascalhamento nas vias públicas dos Bairros: Pavão, Vila 
Mirim, Vila Maciel, Sorocamirim, Campininha de Baixo e Jardim das Flores, Distrito de 
Canguera; 

7. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – nºs: 1282. Reitera Indicação n° 
1221/2015, solicitando “mão única” em trecho da Avenida João Pessoa que vai do imóvel nº 
473 ao de nº 683 e, também, estacionamento em 45º; 1283. Reitera pedido feito através 
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da Indicação nº 379/2013, solicitando a criação de uma brigada voluntária contra incêndio 
composta por motoqueiros, ciclistas e jipeiros; 1284. Reitera pedido feito através da 
Indicação n° 422/2009, solicitando que sejam disponibilizadas motocicletas para o Corpo de 
Bombeiros; 1285. Reitera pedido feito através da Indicação n° 570/2015, solicitando 
pavimentação asfáltica da Rua Marechal Floriano Peixoto, Centro; 1286. Reitera pedido feito 
através da Indicação n° 568/2015, Solicita as trocas de tubos de rede de água feitos de amianto 
por tubos de PVC nas ruas Irineu Silveira, Castro Alves, Nhá Vita, Amélia de Aquino Leite, 
Humberta Pesci, Estela de Castro e Maria Guilhermina Lemos, Junqueira; 1287. Reitera pedido 
feito através da Indicação n° 1076/2015, solicitando colocação de braço duplo de iluminação 
pública na Avenida São Manoel, Jardim Villaça; 1288. Reitera pedido feito através da Indicação 
n° 569/2015, solicitando substituição dos canos de amianto da rede de água que passa pelas 
vias públicas do Jardim Villaça; 1289. Reitera pedido feito através da Indicação n° 1002/2014, 
solicitando recapeamento asfáltico e troca de tubulação na Avenida São Manoel, Ruas Santa 
Madalena, Santa Emilia, Santa Rosalina, Santa Inês, São Sebastião, Santa Leocádia, Santa 
Augusta, Santa Maria, Santa Julia, Santa Pedrina, Santa Virginia e Vicente Julio de Oliveira, 
Jardim Villaça; 1290. Reitera pedido feito através da Indicação n° 33/2015, solicitando a 
construção de uma rampa de vôo livre no Morro do Saboó; e 1291/2015. Reitera a Indicação 
nº 460/2013, solicitando a criação de “Pólo de Esportes Radicais” no Jardim Suíça Paulista; 

8. Vereador Rafael Marreiro de Godoy – nºs: 1292. Solicita implantação de rampas de 
acesso para cadeirantes no ponto de ônibus próximo a cancha de bocha, localizado no 
Distrito de São João Novo; 1293. Solicita colocação de um portão ou corrente no final da 
Rua Antonio Luis Espinha, acesso ao lado da arquibancada do Campo 7 de Setembro, 
Distrito de São João Novo; 1294. Solicita que o Executivo interceda junto ao DER visando à 
implantação de duas lombadas eletrônicas e duas faixas de pedestres na Rodovia Benedito 
Renê Silva, sendo uma na entrada do Bairro Santa Terezinha e a outra na altura do Km 52, 
5 (próximo as Fábricas de Farinha e Bloco) Distrito de São João Novo; 1295. Solicita a 
realização de limpeza do córrego (esgoto) localizado ao lado da “pista” no Bairro São João 
Velho, Distrito de São João Novo; 1296. Solicita a instalação de câmeras de segurança na 
área central do Distrito de São João Novo; 1297. Solicita a realização de serviços de limpeza 
nos bueiros localizados na Vila Holf, Morro do Piolho, Vila Bello e Vila Rosa Bello, Distrito de São 
João Novo; 1298. Solicita a construção de banheiros públicos na Praça Central do Distrito de 
São João Novo; 1299. Solicita a instalação de duas lombadas na Rua José Benedito Rodrigues, 
em frente aos nºs 207 e 227, no Distrito de São João Novo; 1319. Solicita a implantação de 
estacionamento 45 graus na Rua Giuseppe Garzella, no lado esquerdo da Estação, Distrito de 
São João Novo; e 1320/2015. Solicita manutenção (banheiros, salas e telhado) da EMEF Profº 
Sônia Maria Abreu Ghilardi, Distrito de São João Novo; 

9. Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 1300. Solicita reparo em fiação que se encontra 
baixa e substituição de poste na Estrada do Rio Abaixo Vila Mirim/Pavão, conforme foto 
anexa; 1301. Solicita serviços de motonivelamento e cascalhamento para as seguintes vias 
localizadas no Loteamento Sun Valley: Rua Amparo, Adamantina, Americana, Araraquara, 
Araçariguama, Andradina, Arujá, Alumínio e Águas de Lindóia, conforme foto em anexo; 
1302. Solicita iluminação para vias públicas do “Loteamento Horizonte Verde”, Glebas II,III 
e IV, Bairro Caetê, Alameda Tangarás- 34 luminárias, Alameda dos Sabiás- 20 luminárias, 
Alameda dos Uirapurus – 13 luminárias, Alameda dos Pardais - 05 luminárias, Alameda das 
Gaivotas – 15 luminárias, Alameda dos Guarás – 07 luminárias, Alameda dos Periquitos – 02 
luminárias; 1303. Reitera pedido feito através da Indicação n° 999/2015, solicitando 
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instalação de placa denominativa na “Travessa Ernesto Firmino de Moraes”, conforme Lei 
Municipal 3121/20007 e na “Travessa Rosário Firmino de Moraes”, conforme Lei Municipal 
3791/12; 1304. Reitera Indicação n° 1245/2015, solicitando que o setor competente 
interceda junto ao município de Cotia, solicitando a colocação de 04 (quatro) luminárias 
entre a ponte da divisa “Osmar Braz da Costa”, Bairro Carmo até a Rodovia Bunjiro Nakao; 
1305. Reitera pedido feito através da Indicação n° 1171/2015, solicitando serviços de 
motonivelamento, cascalhamento e roçada para a travessa do Mikami, Rua das Gralhas, 
Alameda João de Barro, Rua Patativa e Estrada do Mikami, no Loteamento Cooper; 1306. 
Reitera pedido feito através da Indicação n° 1050/2015, solicitando serviços de 
motonivelamento, cascalhamento nas seguintes vias: Rua Estrela Branca, Estrela Azul, 
Álvaro Augusto Fernandes, Antônio Firmino de Moraes, Sofia Vieira, Travessa Sossego, 
Travessa das Torres, localizadas nas proximidades do Jardim Camargo, Bairro do Carmo; 
1307. Reitera pedido feito através da Indicação n° 562/2015, solicitando manutenção na 
ponte de madeira para acesso de pedestres à Vila Lino; 1308. Reitera pedido feito através 
da Indicação n° 1164/2015, solicitando a implantação de lombadas na Estrada Municipal do 
Carmo, (próximo mercado Portal e Laboratório Tecam); e 1309/2015. Solicita realização 
de reparo em pontos de ônibus na Estrada do Aguassaí e Bairro Caetê;  

10. Vereador Adenilson Correia – nºs: 1322. Solicita prolongamento de rede de água na 
Rua Benedito Rodrigues da Conceição Bairro Darcy Penteado, Santa Terezinha, próximo a 
Igreja São Bento; 1323. Solicita a realização de operação tapa-buraco junto ao nº 600 da 
Rodovia Raposo Tavares, em frente ao portão da garage da Viação Piracicabana; 1324. 
Solicita prolongamento de postes e iluminação na Rua Comicia Lambiazzi em frente o 
“Rancho dos Amigos”, Distrito de Maylasky; 1325. Solicita que todos os ônibus da Viação 
São Roque que vão ao Distrito de São João Novo passem também pelo Bairro Jardim Ponta 
Porã; 1326. Solicita pavimentação asfáltica urgente na viela Noé Pedroso, ao lado da 
“Funilaria do Marinho”, altura do imóvel nº 1077; 1327. Reitera pedido feito através do 
Ofício Vereador nº 923/2014, solicitando a criação de mais horários de ônibus no Jardim 
Ponta Porã e Vinhas do Sol, Distrito de Maylasky; 1328. Solicita pavimentação asfáltica da 
viela ao lado da Rua Roque Pires de Albuquerque, próxima aos imóveis nºs 21 e 31; 1329. 
Solicita poda de árvores na viela ao lado da Rua Roque Pires de Albuquerque, próxima aos 
imóveis nºs 21 e 31; e 1330/2015. Solicita limpeza de boca de lobo e galeria de águas 
pluviais na Rua Francisco Lambiazzi;  

Moções: 
1. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nº: 166/2015. De 

Congratulações à Banda Lyra Unense pela passagem dos seus 108 anos de fundação; 
2. Vereador Adenilson Correia – nºs: 167. De Pesar pelo falecimento do estimado senhor 

Rubens Merguizo; 171. De Pesar pelo falecimento do Senhor Pedro Labilal; 180. De 
Congratulações aos atletas medalhistas representantes da cidade de São Roque na 59ª 
Edição dos Jogos Regionais 2015, em Jundiaí; 185. De Congratulações à equipe de futebol 
do Grêmio União Sanroquense pela conquista do Sounders FC Cup, realizado em Seattle, 
nos Estados Unidos; e 196/2015. De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Edivaldo 
Tanzi, carinhosamente conhecido por Canelinha; 

3. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – nºs: 168. De Pesar pelo falecimento 
do estimado senhor João Batista Pereira; 172. De Pesar pelo falecimento da estimada 
Senhora Terezinha Palácio; 184. De Pesar pelo falecimento da estimada Senhora Maria da 
Conceição Schumacker; 188. De Pesar pelo falecimento do estimado Eder Leite do Canto; e 
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190/2015. De Apoio as Delegadas Fernanda Ueda, Simona Ricci Anzuíno; o Delgado 
Marcelo Carriel; e ao Ministério Público do Estado de São Paulo; 

4. Vereador Alacir Raysel – nºs: 169. De Pesar pelo falecimento da estimada Senhora 
Emilia Illipronti de Pino; e 189/2015. De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor 
Waldir Guedes Machado; 

5. Vereador Flávio Andrade de Brito – nº: 173/2015. De Pesar pelo falecimento do 
Senhor Jair do Amaral; 

6. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus – nºs: 175. De Pesar pelo falecimento do estimado 
Senhor José Roque de Andrade; e 176/2015. De Pesar pelo falecimento do estimado 
Senhor Osmar Alves dos Santos;  

7. Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira – nºs: 179. De Pesar pelo falecimento da Senhora 
Maria Magdalena da Costa; e 194/2015. De Pesar pelo falecimento do estimado jovem 
Vinicius Cerioni; 

8. Vereador Rafael Marreiro de Godoy – nºs: 182. De Pesar pelo falecimento do estimado 
Senhor Jonas Raimundo de Paula; 183. De Pesar pelo falecimento do estimado Mauro 
Vieira; 186. De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Antonio Carlos Dias; e 
187/2015. De Pesar pelo falecimento da recém-nascida Melissa Teixeira de Souza; 

9. Vereador Alfredo Fernandes Estrada – nº: 192/2015. De Pesar pelo falecimento do 
estimado Senhor Sebastião Roque Costa; e 

10. Vereador José Antonio de Barros – nº: 198/2015. De Pesar pelo falecimento do 
estimado Senhor Erastro Rolim de Paula. 

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

1. Moção de Congratulações – nº: 185/2015 – foi aprovada por unanimidade; 
2. Moção de Congratulações – nºs: 166 e 180/2015 – foram adiadas para a próxima 

Sessão Ordinária; 
3. Moção de Apoio – nº: 190/2015 – foi aprovada por unanimidade; 
4. Moções de Pesar – nºs: 167 a 169, 171 a 173, 175, 176, 179, 182 a 184, 186 a 

189, 192, 194, 196 e 198/2015 - a Mesa Diretora a encaminhará; 
5. Indicações – nºs 1259 a 1330/2015 – a Mesa Diretora as encaminhará. 

Tribuna: 
1. Vereador Alfredo Moreira Estrada: Comenta que o plantão de um médico na Santa 

Casa é mais de mil e quatrocentos reais.   
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Diz ao Vereador Israel Francisco 
de Oliveira que o Diretor de Saúde, Dr. Sandro Rizzi, não poderia chamar a empresa de 
volta, pois a Irmandade teve a decência de no dia 07de julho de 2014 demitir a todos, e no 
dia 08 de julho o Prefeito junto a alguns Vereadores e fizeram a intervenção e chamou a 
empresa Innova de volta, ou seja, o problema é mais sério do que pensávamos. Comenta 
que o Prefeito vai ter que explicar porque o contratou a empresa, uma vez que a Irmanda-
de já tinha dispensado.  
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira (Toco): Comenta que o Prefeito da Ci-
dade de Mairinque não quis contratar a empresa e no Município de São Roque é preciso 
fazer o mesmo, demitir e esperar terminar o processo. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que não vê situação boa em nenhum Depar-
tamento da Prefeitura, e que é lamentável ver a situação do Município. 
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2. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Cumprimenta a toda família gremista 
pelos jogos. Comenta sobre um Decreto do Prefeito que foi publicado em um jornal, que diz 
que fica delegado ao Diretor de Administração e a Diretora de Finanças competência para, 
sempre em conjunto, executarem toda e qualquer movimentação nas contas do Fundo de 
Seguridade Social, podendo para tanto: Emitir, endossar, sustar, contraordenar, cancelar e 
baixar cheques, assinar cheques sem valores entre outros, mas se o Prefeito fizer esse tipo 
de ação ele estará cometendo uma irregularidade por estar passando por cima de uma Lei. 
Fala que já protocolou um Decreto para anular o Decreto n° 8.245 de autoria do Prefeito. 
Comenta que é um absurdo o que o Prefeito está tentando fazer, e não deixará ninguém 
mexer no dinheiro dos funcionários públicos. Fala sobre os falsos médicos que foram con-
tratados sem a checagem das documentações, o que é muito estranho cinco médicos até o 
momento, conseguirem enganar a todos. Diz que a contratação dos falsos médicos foi mui-
ta falta de respeito com a população do Município, além de outras irregularidades que pre-
cisam ser apuradas. Comenta sobre a merenda escolar que está super faturada e nada é 
feito em relação a melhorias e na compra de produtos. Explica que tudo na Cidade está 
parada, não tem melhorias, há somente enganações prejudicando toda a população.  

3. Vereador Etelvino Nogueira: Diz ao Prefeito que o Poder Público só pode fazer aquilo 
que a Lei permite, portanto, um Decreto vale menos que a Lei. Fala que essas atitudes que 
o Prefeito vem tomando só servem para prejudicar a si próprio. Comenta sobre a Santa 
Casa e que tinha certeza que os interventores devolveriam o hospital pior de quando entra-
ram e agora a população toda do Município e região está cobrando do Executivo e Inter-
ventores. Diz que o uso do dinheiro público está um descaso, e comprovado, já que foi pa-
go os falsos médicos com o dinheiro público. Fala que tem uma matéria no jornal local, que 
diz que a Diretoria de Saúde tinha sugerido para a Santa Casa dispensar a empresa, mas 
quem contratou os interventores foi a Prefeitura, ou seja, nada será feito, tendo em vista 
que o certo seria afastar as empresas até apurar o caso.   

4. Vereador Flávio Andrade de Brito: Parabeniza a todos os atletas do Grêmio que foram 
competir em outro país. Fala sobre o trecho do Distrito de Maylasky até o Distrito de São 
João Novo, o qual está causando muitos acidentes e que no trecho do Distrito de São João 
Novo até o Bairro São João Velho por pedidos deste Vereador, foi instalado a lombada ele-
trônica. Diz que a lombada foi colocada por uma necessidade do povo, mas infelizmente 
tem pessoas que criticam sem saber ao menos a situação que se encontra como, por e-
xemplo, os Bairros Santa Terezinha, no Cruzeiro. Explica que muitas crianças precisam a-
travessar a Rodovia para irem à escola, mais um motivo da instalação da lombada. 
Aparte Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga): Parabeniza o Vereador Flávio 
Andrade de Brito pelos pedidos de melhoria para o Distrito de São João Novo, sendo uma 
delas a lombada eletrônica no Bairro São João Velho.  
Aparte Vereador Israel Francisco Oliveira: Parabeniza o Vereador Flávio Andrade de 
Brito pela conquista à população do Distrito de São João Novo, mas que se instale e deixe 
funcionar, pois no Acesso foi instalado o radar só que não funciona, além de estar virado 
para o lado de fora da pista. 
Vereador Flávio Andrade de Brito: Fala que muitos acidentes acontecem no percurso, 
por isso foi necessária a instalação, e agradece a todos os moradores que acreditaram nes-
te Vereador.  Agradece o Departamento de Obras por estar atendendo a seu pedido em 
fazer manutenções no campo de areia no Bairro Cruzeiro, com a colocação de caminhão de 
areia, traves, implantação de academia ao ar livre e pista de caminhada.  
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Ordem do Dia: 
1. Requerimentos – nºs 136 a 140/2015. Foram aprovados por unanimidade, em única 

discussão, votação simbólica e maioria simples. 
Explicação Pessoal: 

1. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Comenta sobre assunto comentado nas redes 
sociais, em que vinculava o nome do Ex-Prefeito Senhor Efaneu Nolasco Godinho, do par-
tido do PSB, há uma foto sua junto ao Ex-Prefeito como Vice-Prefeito, para as próximas 
eleições, porém ressalta que não são verídicos os comentários das redes sociais, e que 
sente alegria por ter sido colocado ao lado de pessoa que admira e estima. Fala que gra-
ças ao seu requerimento, foi feita a manutenção na quadra da escola do Guaçu, e que há 
necessidade de manutenção em todas escolas municipais e em todos os prédios públicos, 
que se encontram em estado de abandono. Diz que ouviu falar da construção de nova es-
cola, mas que a Prefeitura não está cuidando das escolas existentes. Deixa seu repúdio 
aos falsos médicos, que chegaram ao Município. Diz que a classe médica do Município vem 
sendo prejudicada por falsos médicos que surgiram no município. Solicita que seja feita a 
suspensão temporária dos contratos celebrados com as empresas que admitiram esses 
falsos médicos, até que sejam apuradas as responsabilidades, para as medidas cabíveis 
pela Justiça. 

2. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Comenta sobre os descasos da SABESP, com a falta 
de atendimento à população e aos Vereadores que reclamam dos locais onde foram deixa-
dos buracos. Fala que a empresa precisa fazer a sua parte, executando os serviços de tapa 
buracos e com recapeamento pelo menos no trajeto do ônibus. Diz que cobra constante-
mente há meses, melhorias nos campos de areia, da Vila Nova e Jardim Marieta, que pre-
cisam de manutenção, pois vem sendo cobrado pela população sobre solução para os 
campinhos. Fala que são muitos os pedidos para resolver os problemas da rede de esgoto 
que corre a céu aberto na Rua Marília, e nada foi feito.  

3. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Falo aos amigos na primeira 
Sessão Ordinária do segundo semestre, dia 03 de agosto de 2015. Este Vereador não pa-
rou seu trabalho em nenhum dia do Recesso Parlamentar. O recesso significa apenas a 
suspensão temporária das sessões ordinárias desta Casa. Atendi diariamente a população 
em todos os dias do recesso, seja diretamente, pessoalmente ou via gabinete, ou indire-
tamente, em todas as mídias sociais a que faço parte. Mantive ativo todo o meu crono-
grama de visitas e de reuniões pelos quatro cantos do Município. Ainda no dia primeiro de 
Julho, ingressei novamente no Egrégio Ministério Público do Estado de São Paulo, desta 
vez contra a SABESP, pela forma com que está sendo conduzida a obra da Adutora na A-
venida Três de Maio. Mesmo sendo previamente avisada com antecedência pela Prefeitura 
de São Roque referente ao recapeamento da via pública, a Concessionária atuou de forma 
negligente e iniciou sua obra destruindo o asfalto recém colocado, causando enorme pre-
juízo para os moradores, comerciantes do local e demonstrando todo o seu descaso com o 
dinheiro público. Através dos jornais, como este que tenho em minhas mãos, o “Diário da 
Região”, datado de 07 de julho, a Sabesp me respondeu e se comprometeu a efetuar o 
recapeamento asfáltico completo do referido trecho, devolvendo ao Município a via como 
lhe foi entregue, ou seja, em perfeitas condições. Crise Econômica: Revelo aos amigos a 
minha aflição e extrema preocupação com o curso da grave crise econômica sem prece-
dentes que avança pelo Brasil. Diariamente, dezenas de pessoas procuram por vagas de 
empregos, que não são criadas na mesma velocidade. O desemprego cresce em velocida-
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de galopante e chega próximo a sete por cento. Muitas empresas da região começam a 
sentir os efeitos da queda na atividade econômica e entra em dificuldades. Segundo dados 
do SPC Brasil, metade dos brasileiros está endividada e 56 milhões de brasileiros estão 
inadimplentes ou negativados. Dos inadimplentes, 50 % devem para Bancos. Os recentes 
aumentos históricos nas contas de luz e água apertaram ainda mais as finanças das famí-
lias. A inflação não cede e corrói o poder de compra do salário do trabalhador. Palestra 
Planejamento Financeiro Pessoal: Pensando na gravidade da Crise e em oferecer alternati-
vas para que as pessoas possam enfrentá-la da melhor maneira possível, o meu mandato 
convida a todos para a Palestra Gratuita sobre Planejamento Financeiro Pessoal, neste Ple-
nário, no próximo dia 06 de agosto (quinta-feira), às 18h30min. Será ministrada pela Sra. 
Andréa Voûte, especialista no assunto e abordará os seguintes temas: Independência Fi-
nanceira; Juros; Uso consciente do crédito; Dicas para economizar; e Planejamento finan-
ceiro familiar. Inscrições limitadas através do e-mail: v.guto@camarsaroque.sp.gov.br. 
Seminário Terceiro Setor: Ainda baseado na preocupação que este Vereador tem com a 
crise econômica e na dificuldade das Entidades Assistenciais, grupos e Sociedades Amigos 
de Bairro em captar recursos em meio à grave crise em curso, o meu mandato ofereceu o 
Seminário Terceiro Setor, em parceria com o gabinete da Deputada Federal Mara Gabrilli. 
O Seminário Terceiro Setor foi ministrado pelos assessores da Deputada Mara, Aline Morais 
e Rafael Publio, e contou com a participação de Representantes de 33 (Trinta e Três) Enti-
dades e Grupos de oito (oito) cidades, como: Cotia, São Paulo, São Roque, Mairinque, Ibi-
úna, Alumínio, Araçariguama e Itu. Durante todo o dia 17 de julho, as entidades puderam 
aprender mais sobre Princípios de Gestão para ONGS, Formulação de Projetos e captação 
de recursos. Como fui fundador de diversas ONGs, mantenho o meu compromisso com a 
profissionalização da administração das Entidades do Terceiro setor. Santa Casa: Quanto 
ao caso dos supostos falsos médicos, entristece sobremaneira ver o nome do nosso Muni-
cípio, e o nome a Santa Casa, entidade que desde 1873 atende a nossa população, man-
chados em tristes páginas policiais. Como membro do Judiciário há vinte e três anos que 
sou, acredito que será feita a Justiça neste caso. Venho pregando desde o começo do 
mandato uma quebra de paradigma na Saúde, uma mudança no modelo de gestão e acre-
dito ser este o momento de retomarmos esta discussão. Deixo aqui registrada a minha 
solidariedade às famílias enlutadas que perderam seus entes queridos nas mãos destes 
supostos falsos médicos, pessoas inescrupulosas que têm as mãos e os bolsos sujos de 
sangue. Dia dos Pais:  
Finalizo a minha mensagem cumprimentando carinhosamente a todos as famílias pelo pró-
ximo Dia dos Pais. Cumprimento, especialmente, àqueles pais que perderam seus filhos, e 
aos filhos que como eu, têm seus pais no coração e na memória. Agradeço imensamente 
aos meus filhos, Marina e Arthur, a possibilidade de vivermos juntos esta jornada maravi-
lhosa da vida, que é a paternidade. 

4. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Agradece os trabalhos da mídia nacio-
nal, mas infelizmente nas páginas policiais. Comenta sobre o absurdo do Decreto nº 
8.245/2015, do Senhor Prefeito, publicado no caderno – São Roque -Jornal Gazeta de S. 
Paulo, sobre o Fundo de Seguridade Social, no qual delega competência a duas pessoas, 
ao Diretor de Administração e Diretora de Finanças da Prefeitura da Estância Turística de 
São Roque, para executar todo e qualquer movimento nas contas do Fundo de Seguridade 
Social. Ressalta que consta na Lei Municipal nº 1975, de 06 de Setembro de 1.991, do 
Fundo de Seguridade Social, no artigo 25, que toda a movimentação financeira, deve ser 
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assinada por três pessoas, o Diretor de Finanças, o Diretor Administrativo, e um dos um 
dos membros do Conselho do Fundo e, que esse dinheiro é contribuição dos funcionários 
públicos municipais para suas aposentadorias. Convida a população e todos os Vereadores 
para salvar a Santa Casa, que corre perigo. Fala dos atos absurdos e da má administração 
do Senhor Prefeito, com os pagamentos excessivos feitos às empresas da merenda esco-
lar, e do lixo. Fala que sempre espera notícias boas para a população, mas apenas se tem 
são péssimas notícias, como falta de manutenção e de cadeiras nas escolas. Diz que é ab-
surdo as contas da Santa Casa, serem aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, nos anos de 2012 e 2013, e em 2014, vem a notícia de que existe um rombo 
nas contas da Santa Casa, e a Prefeitura contrata os Interventores para a Instituição. Co-
menta que todos os quinze Vereadores precisam se unir para salvar a Santa Casa e salvar 
vidas. Diz que o Município tem muitos médicos bons que foram retirados da Santa Casa. 
Lamenta a existência dos falsos médicos denunciados na mídia, que vem causando pro-
blemas à saúde pública e ao Município.  

Encerram-se os trabalhos às 21h51min. 
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