
 
 

Ata da 25ª Sessão Ordinária de 10 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, 
Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, Mauro Salvador Sgue-
glia de Góes, Rafael Marreiro de Godoy e Rodrigo Nunes de Oliveira. 
Vereador ausente: José Carlos de Camargo. 

Início dos trabalhos às 18h29min. 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos Direi-
tos Humanos pelo Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo. 

1. A Ata da 24ª Sessão Ordinária, realizada em 03 de Agosto de 2015, foi lida e aprovada 
por unanimidade; 

2. O Secretário faz a leitura da Ata da Sessão Solene do Dia do Policial, realizada em 25 
de Junho de 2015; 

3. O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário da Comissão Permanente de 
Constituição, Justiça e Redação o Projeto de Lei Complementar nº 003-L, de 
18/03/2015, de autoria do Vereador José Carlos de Camargo, que “Dispõe sobre a isen-
ção da cobrança de taxas de expediente, referentes à recepção de requerimentos, docu-
mentos e outros papéis para entidades filantrópicas na Prefeitura da Estância Turística de 
São Roque”. Prejudicado em face da ausência do Vereador proponente; e 

4. O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário da Comissão Permanente de 
Constituição, Justiça e Redação o Projeto de Lei nº 061-L, de 25/06/2015, de autoria 
do Vereador Luiz Gonzaga de Jesus, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade do Executivo 
enviar relatório mensal sobre a execução de coleta, tratamento e destinação final do lixo 
na Estância Turística de São Roque, e dá outras providências”. Foi rejeitado por unanimi-
dade, em única discussão, maioria simples e votação nominal. 

Projetos do Executivo 
1. Veto nº 012-E, de 06/08/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Veta parcialmente o 

Autógrafo nº 4.424/2015 (Projeto de Lei nº 058-E, de 29/05/2015, de autoria do Poder 
Executivo), que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamen-
tária de 2016 e dá outras providências”;  

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 oi-
tenta e dois mil, quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), e dis-
põe 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”; e 

3. Projeto de Lei nº 075-E, DE 05/08/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dá da 
nova redação do Art. 26 da Lei nº 1.975, de 06/09/1991”. 
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Requerimentos solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito: 
1. Vereador Adenilson Correia: – nºs: 141. Solicita informações sobre a possibilidade de 

infraestrutura, saneamento básico, asfaltamento na Via Pública ao lado da Escola Estadual 
Germano Negrini, Rua Julio de Lucca que liga a três condomínios, Vila Sophia, Castanhei-
ras, Thuias, Bairro Taboão; 142. Solicita informações sobre a possibilidade de construção 
de mais de uma EMEF no Distrito de Maylasky; 143. Solicita informações sobre a possibi-
lidade de construção de mais uma CEMEI no Distrito de Maylasky; 144/2015. Solicita 
informações sobre a possibilidade conclusão, ampliação, e melhorias que específica no 
Estádio Municipal Benedito de Jesus Albuquerque (“Pé de Vento”).  

2. Vereador Rafael Marreiro de Godoy– nº: 145/2015. Solicita informações sobre 
estacionamento cobrado por particular em via pública durante a “Festa do Peão de São 
Roque” (Rodeio, como é conhecido);  

3. Vereador Flávio Alfredo Fernandes Estrada – nº: 146/2015. Solicita informações 
sobre a possibilidade de recuperação da ponte localizada na Rua Laurindo Luiz de Andra-
de, Bairro Guaçu;  

4. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – nº: 147/2015. Solicita informações 
sobre a possibilidade de realização de poda em arbustos da espécie Coroa-de-Cristo (Eu-
phorbia milii), instalados na altura do número 550 da Rua Ângelo Meneguesso, Jardim 
Estér. 

Indicações solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito: 
1. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes - nº: 1281. Reitera pedido feito 

através da Indicação n° 1100/2015, solicitando a implantação de “mão única” no tráfego 
da Rua José Daniel Arnóbio, sentido Centro/Bairro; e 1333/2015. Solicita implantação 
de tubulação de esgoto (5 tubos) na Estrada do Condor (parte final), Bairro Guaçu; 

2. Vereador Israel Francisco de Oliveira: – nº 1331. Solicita a construção ou reforma 
de ponte localizada entre as Ruas Laurindo Luis de Andrade e Colunas São Roque, locali-
zada no Bairro Jardim Guaçu; e 1332/2015. Solicita realização de operação “tapa-
buraco” na Rua Primavera, na Vila Amaral; 

3. Vereador Alacir Raysel - nºs: 1334. Solicita implantação de braços com iluminação 
pública na Estrada da Ponte Lavrada, em trecho do n° 145 (sítio marujo), aos n°s 121, 
151 e 178 (sítio São Miguel/Sítio Virgílio), Ponte Lavrada, conforme croqui anexo; 1335. 
Solicita operação tapa-buracos no Taboão, Jardim Villaça e Jardim Mosteiro; 1336. Reite-
ra a Indicação n° 1312/2015, solicitando pintura de faixa de pedestres na Avenida São 
Manoel, em frente ao Supermercado Estância, Jardim Villaça; 1337. Reitera a Indicação 
nº 1252/2015, solicitando instalação de luminárias na Avenida Zito Garcia, Taboão; 
1338. Reitera a Indicação n° 1251/2015, solicitando a pintura de duas faixas de pedes-
tres na Av. Prefeito José Fernandes Zito Garcia, Taboão conforme croqui anexo; 1339. 
Reitera a Indicação n° 1180/2015, solicitando pavimentação asfáltica da Viela Noé Pedro-
so, Jardim Nova Brasília/São Rafael; 1340. Reitera a Indicação n° 1249/2015, solicitando 
manutenção do campo de futebol society e implantação de espaço para lazer com play-
ground, na área localizada na Avenida Guilherme de Almeida e Rua Jorge de Lima, Bairro 
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Gabriel Piza; 1341. Reitera a Indicação n° 1040/2015, solicitando pavimentação, ilumina-
ção e paisagismo na Viela de acesso à Rua Leocádia e Santa Virgínia, Jd. Villaça; 1342. 
Solicita medidas devido o buraco que está se formando no início da Av. Antônio Pannelli-
ni, em frente ao n° 59, Bairro Taboão; e 1343/2015. Solicita motonivelamento e casca-
lhamento nas vias públicas do Planalto Verde, principalmente na via pública, conforme 
croqui anexo;  

4. Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 1344. Solicita manutenção do portão do Poste de 
Saúde, Hélio Negrão, no Bairro do Carmo, conforme fotos anexa; 1345. Solicita ao Poder 
Executivo que interceda junto a CPFL, solicitando a poda das árvores na zona rural do 
Município; 1346. Reitera pedido feito através da Indicação n°1119/2015, solicitando ser-
viços de motonivelamento, cascalhamento e roçada na Estrada da Serrinha do Carmo, 
Travessa Ernesto Firmino de Moraes e Travessa Rosário Firmino de Moraes; 1347. Reite-
ra pedido feito através da Indicação n° 1173/2015, solicitando execução de serviços de 
limpeza na tubulação de águas pluviais em trecho da Travessa Ernesto Firmino de Mora-
es, próximo ao Sítio das Pedras, localizadas no Bairro Caetê; 1348. Reitera pedido feito 
através da Indicação n° 1241/2015, solicitando serviços de motonivelamento, cascalha-
mento e roçada para as seguintes vias: Rua Vereadora Bruna Bruni Pazzini, Vereador Er-
val de Oliveira, Vereador José de Carvalho de Brito, Vereador Pascoal de Lucca, Vereador 
Raul da Silva Martins, Vereador Araçary Lei Cavalcante e Vereador Benedito de Góes, 
Loteamento Las Brisas, Bairro Caetê; 1349. Solicita serviços de motonivelamento e cas-
calhamento nas Ruas: Aníbal Martins, José Castilho, Tem. Antonio Righini de Moura, 
Claudio Franchi Coriolano e Praça Fernando Leite de Camargo, localizados no Loteamento 
Clube dos Oficiais da Polícia Militar, Bairro do Carmo; 1350. Solicita execução de serviços 
de motonivelamento e cascalhamento para as seguintes vias: Av. Centro Social dos Inspe-
tores, Praça Antonio Pereira Lima, Rua Capitão Benedito Gomes e Rua Dra. Lourdes Fer-
reira Fernandes, loteamento Clube dos Oficiais, Bairro do Carmo; 1351. Reitera pedido 
feito através da Indicação n° 1308/2015, solicitando a implantação de lombadas na Es-
trada Municipal do Carmo (próximo ao mercado Portal e Laboratório Tecam), Bairro do 
Carmo; 1352. Reitera pedido feito através da 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 do Carmo, até 
a Rodovia Bunjiro Nakao; e 1353/2015. Reitera pedido feito através da Indicação n° 
1172/2015, solicitando serviços de motonivelamento e cascalhamento para Estrada do 
Aguassaí até a cabeceira da ponte “Osmar Braz da Costa”; 

5. Vereador Rafael Marreiro de Godoy – nºs: 1354. Solicita recuo de embarque e 
desembarque para van escolar na EMEF Prof. Tibério Justo da Silva, Distrito de Maylasky; 
1355. Solicita a colocação de lombada na Rua Maria das Dores Pedroso, Bairro Volta 
Grande, Distrito de São João Novo; 1356. Solicita colocação de uma lombada eletrônica 
na Rod. Eng. Renê Benedito Silva, próximo ao Km 56 em frente ao sítio do “Cajado”; 
1357. Solicita à instalação de câmeras de segurança no centro comercial do Distrito de 
São João Novo; 1358. Solicita reforma do playground instalado na Cancha de Bocha, 
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Distrito de São João Novo; 1359. Solicita estudo visando à colocação de portão no cam-
po do Bairro Volta Grande, Distrito de São João Novo; 1360. Solicita a colocação de abri-
go de ônibus na Rodovia Eng. Renê Benedito Silva, Km 56, Distrito de São João Novo; 
1362.  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; 
1373. Solicita troca de postes de energia do Estádio José Antonio Sanches Dias, Distrito 
de São João Novo; e 1374/2015. Solicita manutenção (banheiros, salas e telhado) da 
EMEF Profª Sonia Maria Abreu Ghilardi, Distrito de São João Novo; e 

6. Vereador Adenilson Correia – nºs: 1361. Solicita o conserto de grades de ferro de 
proteção de janelas da EMEF Prof. Tibério Justo da Silva, Distrito de Maylasky; 1363. 
Solicita retirado de pombos da quadra da EMEF Prof. Tibério Justo da Silva e, logo após, o 
fechamento com tela ao redor da quadra para impedir a entrada dessas aves; 1364. So-
licita a revitalização da estrutura física do prédio da EMEF Prof. Tibério Justo da Silva; 
1365. Solicita motonivelamento, cascalhamento e pavimentação asfáltica na Rua Batista 
Pedroni, Distrito de Maylasky; 1366. Solicita reforma dos brinquedos que ficam nos fun-
dos da EMEF Prof. Tibério Justo da Silva; 1367. Solicita troca de postes de madeira e 
colocação de braço de luz no Bairro Alto da Serra, Estrada de Taipas de Pedra ao lado do 
n° 2.616, Chácara Santa Rita, próximo à DR Terraplenagem; 1368. Solicita as trocas das 
traves da quadra da EMEF Prof. Tibério Justo da Silva, localizada no Distrito de Maylasky; 
1369. Solicita a troca de contêiner próximo da entrada da Rua Nelson Silva Nunes e Rua 
Borba Gato, Loteamento Alpes Foratini, Bairro Taipas de Pedra; 1370. Solicita a limpeza 
e a retirada de carteiras e cadeiras quebradas que estão atrás da quadra da EMEF Prof. 
Tibério Justo da Silva; e 1372/2015. Solicita reforma e revitalização da quadra da EMEF 
Prof. Tibério Justo da Silva. 

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

tulações à Banda Lyra Unense pela passagem dos seus 108 anos de fundação; e 
2. Vereador Adenilson Correia – nºs 180. De Congratulações aos atletas medalhistas 

representantes da cidade de São Roque na 59ª Edição dos Jogos Regionais 2015, em 
Jundiaí; 197. De Congratulações aos festeiros em face da abertura dos festejos, especi-
almente ao retorno dos Desfiles de Carros de Boi, tradição Cultural de nossa cidade; e 
199. De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Aldo Fioretti; 200. De pesar pelo 
falecimento do estimado senhor Edson Rubens Rodrigues; e 201/2015. De pesar pelo 
falecimento do estimado senhor Narciso Bordinhon. 

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

1. Moções de Congratulações – nºs: 166, 180 e 197/2015 – foram aprovadas por 
unanimidade; 

2. Moções de Pesar – nºs: 199 a 201, 203 e 205/2015 - a Mesa Diretora as encami-
nhará; 

3. Indicações – nºs 1281, 1331 a 1374/2015 – a Mesa Diretora as encaminhará. 



 
Ata da 25ª Sessão Ordinária de 10 de Agosto de 2015. 
3º Período Legislativo Ordinário - 16ª Legislatura. 

 

 

5 

Tribuna: 
1. Vereador Israel Francisco de Oliveira (Toco): Faz sua colocação sobre a situação da 

Santa Casa, com a contratação da empresa dos falsos médicos na Santa Casa, que hoje 
estão presos, além dos proprietários das Empresas INOVAA e GUAZZA, o Diretor Clínico 
Dr. Pedro Renato e Senhor Tarquínio. Lembra que no ano passado foi realizada pelo Po-
der Executivo, Intervenção na Santa Casa, e eleito para atuar como Diretor Clínico Dr. 
Pedro Renato, o qual indicou o Interventor Senhor Sidney, nomeado pelo Prefeito. Relata 
que estão sendo apurados os fatos e os culpados serão punidos, por que se perderam 
vidas. Lembra que no dia da Intervenção, na Santa Casa se encontravam duas equipes 
médicas, uma contratada pela Irmandade da Santa Casa, e outra da empresa do Dr. Pe-
dro Renato e Senhor Tarquínio, a que prevaleceu. Fala da facilidade da Intervenção feita 
pelo Senhor Prefeito na Santa Casa, onde a empresa do Diretor Clínico Dr. Renato, junto 
ao Senhor Tarquínio se instalaram para administrar a Santa Casa. Ressalta que os quinze 
Vereadores estão atuantes e vão fiscalizar a Instituição. Diz fez Ofício para solicitar a de-
missão imediata dos Interventores, indicados pelo Dr. Pedro Renato, e sugere que se 
coloque um Administrador Hospitalar, em conjunto com o Dr. Sandro Rizzo, em respeito 
às famílias que tiveram seus familiares com suas vidas ceifadas, pela quadrilha dos falsos 
médicos.  
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Faz coro às palavras do Vere-
ador Israel, e solicita assinar em conjunto o Ofício ao Senhor Prefeito, para que devolva a 
Administração da Santa Casa à Irmandade, acerte a situação da Instituição, e pare de 
interferir de maneira negativa na Saúde do Município. 
Vereador Israel Francisco de Oliveira (Toco): Critica a atitude do Senhor Prefeito, 
pela de forma errônea da elaboração do Decreto nº 8.245, de 29 de julho de 2015, modi-
ficando o art.26, da Lei nº 1.975/1991, “que delega competências ao Diretor de Adminis-
tração e Diretor de Finanças para a movimentação nas contas do Fundo de Seguridade 
Social“, no qual excluía a participação dos Conselheiros do Fundo de Seguridade Social na 
movimentação dos recursos financeiros, e causou muitas polêmicas e manifestos do fun-
cionalismo público nas escolas, e foi revogado. Esclarece que tudo o que precisava era a 
elaborar um Projeto de Lei, para regulamentar o artigo 26, da Lei 1975/91, e adequar à 
informatização. Parabeniza os funcionários e comissões que se empenharam para a revo-
gação do referido Decreto.  

2. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Diz que vem sendo procurado por mães que 
precisam que precisam trabalhar e não conseguem vagas para seus filhos nas creches 
municipais da Vila Nova São Roque e Vila São Rafael, porque as mesmas estão lotadas. 
Informa que enviou Ofício ao Senhor Prefeito, solicitando ampliação das creches, para 
oferecer mais vagas para acomodar as crianças. Lembra que desde o ano de 2013, vem 
cobrando do Senhor Prefeito, a construção de novas creches, pois existem muitos terre-
nos baldios de propriedade da Prefeitura no Município. Fala que a população merece res-
peito. Ressalta  os 358 anos de existência  do Município  de São Roque, no dia 16 de A-
gosto, e as mães não contam com vagas nas Creches municipais para deixar seus filhos. 
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Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Aponta as falhas da Adminis-
tração Municipal, pela demolição da Creche da Rua Mathias de Albuquerque, que poderia 
abrigar mais crianças. 
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Ressalta que no seu comentário sobre 
a elaboração do polêmico Decreto 8.245, para regulamentar a Lei 1.975/1991, que cau-
sou revolta dos funcionários público, deveria ter sido enviado à Câmara Municipal um 
projeto de lei, para regulamentar a Lei 1975/1991.  Fala que há necessidade de comuni-
cação da Prefeitura com a Câmara Municipal, para evitar essas polêmicas. 
Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Alerta ao Senhor Prefeito sobre a necessidade de 
iniciativa para elaboração de projetos, e dos procedimentos para regulamentar as leis 
municipais. Fala que constantemente solicita à Prefeitura a execução de serviços de lim-
peza nas bocas de lobo, dos Bairros da Vila Nova São Roque e Quinta do Teixeira, mas 
nada foi feito pela Prefeitura. Ressalta que atua como Vereador honesto e cumprirá assim 
até o final do seu mandato. 

3. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Critica a falta de carinho da Prefeitura 
para com a população. Fala da má administração da Santa Casa e das notícias veiculadas 
em mídia nacional, das falhas na Administração da Santa Casa, com a contratação das 
empresas dos falsos médicos que se instalaram na Instituição, e questiona do sumiço dos 
prontuários de pessoas falecidas na Santa Casa.  
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Lembra que há algum tempo, oficializou ao In-
terventor Sr. Sidney da Santa Casa, questionando um atendimento na Santa Casa e não 
foi respondido. Alerta aos Vereadores sobre a necessidade de fiscalizar a Santa Casa, e 
serem recebidos, ainda que seja com força policial, pois esse pessoal não pode privar o 
direito dos Vereadores realizarem a fiscalização. 
Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Comenta que no dia da Intervenção da 
Santa Casa, os Vereadores foram barrados na entrada da Instituição, pela Guarda Munici-
pal.  Critica os absurdos da Administração do Senhor Prefeito com o fato da Administra-
ção da Santa Casa passar às mãos da empresa de falsos médicos. Expressa sua revolta 
com a Administração Municipal pelos descasos para com o Município.  
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Questiona o fato da Prefeitura Munici-
pal não demitir as empresas dos falsos médicos, no momento que foram detectadas as 
falhas na Administração da Santa Casa de São Roque. 
Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Fala que os Municípios de Mairinque e 
Alumínio, demitiram imediatamente os médicos envolvidos com as empresas INOVAA e 
GUAZZA. Ressalta que os quinze Vereadores têm direito de se manifestar. Expressa sua 
revolta com a má Administração Municipal, nos assuntos prioritários do Município, com a 
má qualidade da prestação de serviços nas escolas municipais, como na merenda escolar, 
na coleta do lixo, limpeza do matagal, e demais serviços. Questiona que a culpa da má 
administração atual, recai sobre a Administração anterior. Diz que está aqui para ajudar o 
próximo, como foi ensinado pelos seus familiares. 

4. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Faz referência ao pronunciamento do Vereador 
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Maurinho de Góes, quanto às formas de expressão e aos ânimos exaltados dos Vereado-
res e Platéia, corrige a falta de lisura nas palavras, e que os Vereadores devem se expres-
sar com civilidade, sem palavrões, e passar confiança à população. Diz que os Vereadores 
precisam agir com prudência e ter certo preparo para se expressar da melhor forma, para 
manter a ordem no Plenário desta Casa de Leis, porque cada Vereador tem sua estratégia 
política e quer se reeleger. Diz que leu e achou interessante uma Moção de autoria do 
Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga), de congratulações aos festeiros de São 
Roque. Comenta sobre o absurdo dos altos preços praticados na praça de alimentação da 
Festa de Agosto.  
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Esclarece que as barracas da Festa de 
Agosto, localizadas na área central são espaços cedidos para a Igreja, e as de filantropia 
pagam menor valor pelo espaço utilizado, e as demais barracas têm valor agregado ao 
preço pago pelo uso dos espaços, por isso os valores elevados dos produtos vendidos na 
Festa de Agosto. 
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Fala que precisa se manter calmo, e se conter 
quanto as coisas erradas da Administração do Prefeito Daniel. Relata que se comove com 
a situação difícil presenciadas na Festa de Agosto, com crianças querendo comer os pro-
dutos alimentícios e o pai sem condições de pagar, pois os mesmos são vendidos com 
valores elevados na Festa de Agosto. Fala sobre o comentário do Maurinho de Góes sobre 
o Prefeito Efaneu. Diz que não vê melhorias na Administração atual, e que admira a efici-
ência da Administração do Ex- Prefeito Efaneu Nolasco Godinho, que construiu escolas, 
creches e pavimentou a metade do Distrito de São João Novo, mesmo ele sendo de Vere-
ador de oposição naquela ocasião. Pede desculpas ao Vereador Maurinho pela colocação 
referente ao seu discurso.  
Aparte Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Pede desculpas pelas palavras 
mal colocadas no seu discurso, mas deixa claro que os Vereadores têm por função fiscali-
zar os atos do Executivo. Diz que conta com o apoio dos quinze Vereadores para realizar 
a fiscalização na Administração Municipal.  

5. Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Ressalta a importância da presença dos munícipes 
no Plenário desta Casa de Leis, para que tomem conhecimento e façam melhor escolha nas 
próximas eleições. Diz que entende a situação de nervosismo dos Vereadores frente aos atos 
do Senhor Prefeito. Informa que vem realizando um trabalho de regularização imobiliária, em 
conjunto com o Senhor Rodrigo Garcia, Secretário de Habitação do Estado de São Paulo, para 
regularizar a documentação de cinco mil residências no Município, sem custo nenhum para o 
proprietário. Relata que vem conquistando benefícios para a Cidade de São Roque, com E-
mendas Parlamentares do Deputado Senhor Eli Correia, que favorecerá o recapeamento das 
ruas do Jardim Flórida, Jardim Brasil e Jardim Conceição. A Santa Casa também receberá o 
valor de duzentos mil reais para compra de equipamentos à serem utilizados na maternidade. 
Fala dos resultados dos seus esforços para melhorar o Município. Diz que as pessoas estão 
questionando sobre as irregularidades do Decreto 8.245/2015, do Senhor Prefeito, referente 
regulamentação do artigo 26 do Fundo de Seguridade Social.  
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Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Confirma que foi corrigido o conteúdo do texto do 
Projeto de Lei, junto ao Fundo de Seguridade Social, e enviado a esta Casa de Leis, pelo Se-
nhor Prefeito, para regulamentar o Artigo 26, da Lei nº 1975/91. Afirma que foi revogado o 
Decreto nº 8.245, cujo texto apresentava itens com irregularidades.  
Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Esclarece que os recursos financeiros do Fundo de 
Seguridade Social pertencem aos funcionários públicos municipais, para suas aposentadorias 
e jamais poderão ser retirados da conta do para outra finalidade. Informa que a legislação 
precisa ser atualizada e que isso é uma solicitação dos bancos. 

Ordem do Dia: 
1. Projeto de Lei nº 027-L, de 12/03/2015, de autoria do Vereador Adenilson Correia, que 

“Dá denominação de Rua Rafael Dias Costa a via pública que especifica”. Foi aprovado 
por unanimidade, em única discussão, maioria simples e votação nominal; 

2. 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”. Foi aprovado por unanimidade, em 
única discussão, votação nominal e maioria simples; 

3. 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 oi-
tenta e dois mil, quinhentos e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), e dis-
põe 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”. 
Foi aprovado por unanimidade, em primeira discussão, votação nominal e maioria absolu-
ta; 

4. 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 R$60.000,00 (sessenta mil re-
ais), no orçamento vigente”. Foi aprovado por 12 (doze) votos favoráveis dos Vereadores 
Adenilson Correia, 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, Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto 
Issa Henriques de Araújo, Mauro Salvador Sgueglia de Góes e Rodrigo Nunes de Oliveira; 
e 01 (um) voto contrário do Vereador Rafael Marreiro de Godoy, em primeira discussão, 
votação nominal e maioria absoluta; e 

5. Requerimentos – nºs 141 a 147/2015. Foram aprovados por unanimidade, em única 
discussão, votação simbólica e maioria simples. 

Explicação Pessoal: 
1. Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA): Agradece a Equipe que cooperou 

para que fosse realizada com sucesso a “Semana de Prevenção do Uso de Álcool e Drogas 
na Cidade”. O evento, que neste ano o evento teve início no dia 30 de julho, com abertu-
ra oficial na Câmara, e terminou com Show de Luta Livre, com os Gigantes do Ringue, é 
fruto de uma Lei Municipal de sua autoria, a Lei nº 4.088. Salienta e agradece, dentre 
todas as pessoas que colaboraram, a Diretora de Educação, Sra. Márcia de Jesus Nunes, 
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a Sra. Fabíola, do Bem-Estar Social, o Prefeito Daniel de Oliveira Costa, o Padre Daniel, o 
Deputado Márcio Camargo, o Professor Donizete, a Sra. Gabriela. Ressalta que há neces-
sidade de se ter iniciativa para realizar trabalhos no Município. Agradece os Vereadores 
pela aprovação da referida Lei. Ressalta a importância dos seus trabalhos junto à popula-
ção de São Roque. Parabeniza a Cidade de São Roque pelos 358 anos e os Festeiros pela 
retomada da entrada dos carros de boi na abertura da Festa de Agosto. Parabeniza tam-
bém o desfile cívico realizado na abertura dos festejos. Diz que a função do Vereador é 
fiscalizar os atos do Senhor Prefeito. Convida a todos para acessar o Site da Câmara e 
visitar o seu Gabinete. Ressalta que faz sua parte como Vereador e atua nos quatro can-
tos da Cidade. Alerta a população para que o cidadão exerça a Democracia. Cobra do 
Senhor Prefeito Daniel de Oliveira Costa a conclusão das obras do Campo do Distrito de 
Maylasky, que foi mal projetado e abandonado pela empresa construtora, pois foi mal 
licitado pela Administração anterior. 

2. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que a Administração deixou de construir 
os campos nos Bairros Paisagem Colonial e Saboó, mesmo estado tudo pronto para a 
execução das obras. Diz que é difícil se falar em campo nesta Gestão. Também comenta 
que a Prefeitura paga valor excessivo para cargos comissionados. Diz que está difícil de 
falar em algum progresso da atual Administração e que não esperar melhorias para o 
Município nesta gestão.  
Aparte Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Fala do abandono da obra da 
quadra de Canguera, antigo Campo do Zeca, que se encontra em péssimo estado de con-
servação, sendo utilizado para uso de drogas e prática sexual.  
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala do descontentamento com a Administra-
ção, pelos atos absurdos do Senhor Prefeito, como no Alpes do Guaçu, o campo de areia 
se encontra sem areia e coberto pelo matagal. Ressalta que viu funcionários da Prefeitura 
realizando os serviços de roçada e não a empresa contratada para essa finalidade. Gosta-
ria de vir à Tribuna para comentar as realizações da Administração, mas o que vemos é 
Vereador votando contra emenda para construção de creche no seu próprio bairro, vo-
tando contra emenda para construção de pista de corrida de cavalo. Fala que gostaria de 
poder falar bem dessa Administração, mas infelizmente não vê obras, nem melhorias e 
sim despesas com altos valores.  
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Fala que a roçada está sendo 
feita pelos funcionários da Prefeitura e não pelos funcionários da empresa contratada. 
Aparte Etelvino Nogueira: Fala das obras paradas. Diz que desde que atua como Ve-
reador, há muitos anos, nunca viu a Prefeitura nessa situação, com as estradas munici-
pais em estado precário de conservação.  
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Conclama todos os Vereadores para resolver 
essa situação da Administração, rompendo os contratos existentes, da merenda escolar, 
da coleta de lixo e outros.  
Aparte Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Expresso seu descontentamen-
to com a Administração Municipal, pois não vê melhorias para o Município. 
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Aparte Israel Francisco de Oliveira (Toco): Diz que São Roque, hoje, é motivo de 
zombaria e que foi abordado por um Cidadão, que disse “São Roque é cidade que reluz, 
de dia falta água, de noite falta luz”. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz não saber que autoridade tem essa Prefei-
tura que não realiza melhorias no Município. 

3. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Parabeniza o pessoal do Conselho do 
Fundo de Seguridade Social pelo empenho junto ao Senhor Prefeito para revogar o De-
creto nº 8.245, ilegal e mal elaborado, que tentou modificar dispositivo da Lei 1975/91 e 
causou a revolta do funcionalismo público municipal. Relata que enquanto os atos oficiais 
eram publicados em jornais sérios da Cidade, as informações eram recebidas em tempo 
real, mas atualmente o mesmo não ocorre. Informa que elaborou Projeto de Decreto para 
sustar os efeitos do Decreto nº 8.245, mas não precisou aprová-lo em virtude de sua 
revogação após reunião do Conselho do Fundo de Seguridade Social com o Senhor Prefei-
to. Fala do caso dos “falsos médicos” e lembra que desde que desde o início da Adminis-
tração Municipal vem ocorrendo problemas na Santa Casa. Fala que no ano passado, dia 
8 de junho, o Senhor Prefeito fez Intervenção na Santa Casa, e indicou um dos Interven-
tores. Diz que todas as auditorias realizadas até 2012 na Instituição estão perfeitas, e que 
depois disso tem ocorrido sérios problemas, culminando com a descoberta dos “falsos 
médicos”. Diz que o Senhor Prefeito deveria saber da situação da Santa Casa. Cobra da 
Instituição a organização dos prontuários dos pacientes. Diz que os Vereadores estão 
fiscalizando a Sana Casa e alerta o Senhor Prefeito para tomar a decisão de devolvê-la a 
quem de direito. Pede, contudo, que antes seja feita auditoria no Fundo de Saúde para 
“devolução” da entidade, afim de que seja melhor administrada. Ressalta que com saúde 
não se brinca.     

4. Vereador Etelvino Nogueira: Diz que não é contra, quando as pessoas estão de posse 
de documentação para fazer sua defesa. Lembra que já foi vitima de conversas distorci-
das por pessoas inescrupulosas, que hoje estão presas, e que usou documentação verídi-
ca para se defender. Fala que hoje, neste Legislativo, um dos membros da Comissão In-
terventora da Santa Casa apresentou documentação para defesa das denúncias veicula-
das em mídia nacional, sobre a contratação da empresa INOVAA, dos “falsos médicos”, 
para Administrar a Santa Casa. Questiona a credibilidade da documentação apresentada 
pelo Interventor, devido aos fatos ocorridos na Instituição, e ao fato de ter desaparecido 
o prontuário de uma Senhora falecida no hospital. Solicita ao Provedor que providencie o 
prontuário desaparecido, o qual já foi requerido pelo esposo da referida Senhora. Informa 
que os Vereadores irão à Santa Casa, para fiscalizar tudo, e encontrar os responsáveis 
para que as devidas providências sejam tomadas e a população seja esclarecida. 

5. Vereador Flávio Andrade de Brito: Fala da tristeza sobre a situação difícil que se 
encontra na Cidade. Expressa sua tristeza por existirem pessoas que se aproveitam das 
coisas alheias, fazendo política suja. Comenta que as pessoas deveriam ajudar as outras e 
não atrapalhar, como tem visto durante o seu mandato. Ressalta que se os quinze Verea-
dores se unissem para ajudar a Cidade a situação seria diferente. Ressalta que gosta de 
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viver tranqüilo e que assume seus atos, estando certo ou errado. Fala que prefere aguar-
dar a apuração dos fatos, para depois se pronunciar. Diz que se sente aborrecido com 
pessoas que, para obter proveito próprio, fotografam outras em ocasião de situação dolo-
rosa de suas vidas. Informa que não vai a velório e não gosta de fazer média com as pes-
soas, mas reconhece o sentimento delas às cumprimentando no momento oportuno.  
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Sugere ao Senhor Prefeito, como so-
lução para os problemas da Santa Casa, exonerar todos os envolvidos com a empresa dos 
“falsos médicos” contratados para Administração da Santa Casa e os Interventores.  
Vereador Flávio Andrade de Brito: Diz que apóia as soluções para a Santa Casa e que 
chegou a hora de todos os Vereadores se reunirem para salvar a Instituição. Agradece 
aos Assessores Rogério Nunes e Paulo César e a todos os colaboradores na realização da 
“Festa do dia dos Pais”, domingo, na inauguração de um campo de futebol. Menciona sua 
felicidade em ver a alegria das crianças da escolinha do Jardim Cruzeiro. Agradece aos 
moradores da Vila Santa Terezinha e do Jardim Cruzeiro pela colaboração. 

Encerram-se os trabalhos às 22h05min. 
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