
 
 

Ata da 26ª Sessão Ordinária de 17 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 Ro-
drigo Soares, Alfredo Fernandes Estrada, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino No-
gueira, 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 18h26min. 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos pelo Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes. 

1. A Ata da 25ª Sessão Ordinária, realizada em 10 de Agosto de 2015, foi lida e aprovada por 
unanimidade; 

2. A Ata da 28ª Sessão Extraordinária, realizada em 10 de Agosto de 2015, foi lida e aprovada 
por unanimidade; 

3. A Ata da 29ª Sessão Extraordinária, realizada em 10 de Agosto de 2015, foi lida e aprovada 
por unanimidade; 

4. O Secretário faz a leitura do Balancete de Despesa e Receita referente aos meses de Junho 
e Julho, da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, e informa que o mesmo 
encontra-se à disposição para consulta dos senhores Vereadores na Assessoria Técnica 
Legislativa;  

5. O 1º Secretário faz a leitura do Edital nº 058/2013-L, no qual o Presidente da Câmara 
Municipal, no uso de suas atribuições e nos termos do artigo 20, Inciso X, da Lei Orgânica 
do Município, combinado com a Resolução nº 19-L, convoca Sessão Extraordinária no pró-
ximo dia 13 de Agosto, às 15 horas, nas dependências da Câmara Municipal, para esclare-
cimentos em relação ao Projeto de Lei Complementar nº 003, de 24 de Junho de 2013, de 
autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre alterações nas Leis Complementares nºs 
39/2006 e 040/2006 e dá outras providências, pelo Senhor Sérgio Ricardo de Angelis, Dire-
tor do Departamento de Planejamento da Prefeitura de São Roque; 

6. O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário da Comissão Permanente de Consti-
tuição, 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 isenção da cobrança de 
taxas de expediente, referentes à recepção de requerimentos, documentos e outros papéis 
para entidades filantrópicas na Prefeitura da Estância Turística de São Roque”. O Vereador 
José Carlos de Camargo solicitou o adiamento por 02 (duas) Sessões Ordinárias. O Reque-
rimento Verbal foi aprovado por unanimidade, em única discussão, votação nominal e maio-
ria simples. 

Projetos do Legislativo 
1. Projeto de Lei nº 063/2015-L, de 07/07/2015, de autoria do Vereador Rafael Marreiro 

de Godoy, que “Dispõe sobre a proibição de fechamento total ou parcial de via pública, 
para fins de cobrança de estacionamento de veículos, na Estância Turística de São Roque”; 
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e 
2. Projeto de Lei nº 064/2015-L, de 14/07/2015, de autoria do Vereador Adenilson 

Correia, que “Institui o Dia Municipal de Santo Antonio”. 
Requerimentos solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito: 

1. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – nºs: 149. Solicita informações sobre o 
Serviço de Auditoria da Prefeitura com relação à contratação de médicos na Santa Casa de 
Misericórdia de São Roque; 150. Solicita informações sobre servidores afastados do traba-
lho por motivos de doença; 158. Solicita informações sobre a possibilidade de execução de 
remendos asfálticos na Avenida das Palmeiras e na Rua das Hortências, Bairro Alto do Suíça 
Paulista; e 159/2015. Solicita informações sobre a possibilidade de poda de árvores locali-
zadas na altura do n° 587 da Avenida Antonino Dias Bastos, em frente à Igreja Universal; 

2. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus – nº: 151/2015. Solicita informações referentes às 
quantidades de vagas nas seguintes unidades de educação municipais: EMEI Rosa Bassi 
Dias, localizada no Jardim Brasília; EMEI Adelina de Castro Boccato, localizada na Vila Nova 
São Roque; CEMEI Benedita Silveira Barbosa de Moraes, localizada na Vila Nova São Ro-
que; e CEMEI Ruth Montebello Zavarize, localizada na Vila São Rafael, da região do Bairro 
do Marmeleiro; 

3. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus – nº: 152/2015. Solicita informações sobre a 
possibilidade do Executivo adotar providências com relação a esgoto a “céu aberto” na 
marginal do Rio Guaçu; 

4. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes – nº: 153/2015. Solicita informações 
sobre a possibilidade de realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento na 
Estrada do Café e na Estrada dos Venâncios, Bairro Pavão, Distrito de Canguera; e 

5. Vereador Israel Francisco de Oliveira – nº: 154/2015. Solicita informações referentes 
às condições de conservação da Escola Projeto, localizada no bairro Goianã; 

6. Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 155. Solicita informações referentes às unidades 
escolares e Departamento de Educação do Município; 156. Solicita cópia do processo ad-
ministrativo referente à contratação de empresa de advocacia pelo Fundo de Seguridade 
Social; e 157/2015. Solicita informações relativas ao déficit de R$2.611.096,63 (dois mi-
lhões, seiscentos e onze mil, noventa e seis reais, e sessenta e três centavos) do Fundo de 
Seguridade Social, apurado em relatório atuarial de Dezembro de 2014. 

Indicações solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito: 
1. Vereador Flávio Andrade de Brito - nºs: 1375. Solicita viabilizar a implantação de 

lombada na Rua José Lemes de Moraes, em frente à Escola, Bairro Volta Grande, Distrito 
de São João Novo; 1376. Solicita uniforme e equipamentos de segurança para os funcioná-
rios do Departamento de Obras; 1377. Solicita pavimentação asfáltica na Rua Joaquim 
Santana, Bairro Volta Grande, Distrito de São João Novo; e 1426/2015. Solicita operação 
“tapa-buraco” em todo o centro do Distrito de São João Novo;  

2. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: – nº 1378. Solicita que o Executivo providencie mais 
vagas em creches da Vila Nova São Roque, Vila São Rafael e Bairro do Marmeleiro; 1379. 
Solicita limpeza na Avenida das Palmeiras, localizada no Jardim Suíça Paulista; e 
1380/2015. Solicita a colocação de um contêiner para coleta de lixo na Avenida Piracica-
ba, próximo ao Conjunto Residencial localizado na Vila Nova São Roque;  

3. Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 1381. Solicita a colocação de um contêiner para 
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coleta de lixo na Avenida Piracicaba, próximo ao Conjunto Residencial localizado na Vila 
Nova São Roque; 1382. Solicita colocação de raspa de asfalto em frente as casas localiza-
das próximo “Adega do Caetê”, e também em frente a Chácara “Presente do céu”, todas 
localizadas na Estrada Municipal do Caeté; 1383. Reitera pedido feito através da Indicação 
n° 947/2015, solicitando operação “tapa buraco” em trechos da Estrada Municipal do Car-
mo (inicializando na cabeceira da Ponte Luiz Gonzaga da Rocha) Bairro do Carmo; 1384. 
Solicita a substituição da lixeira localizada na Estrada da Serrinha do Carmo, e limpeza ao 
redor da mesma; 1385. Reitera pedido feito através da Indicação n° 432/2015, solicitando 
a substituição da lixeira que fica na Raposo Tavares, Km 50, Alto da Serra, próxima ao pon-
to de ônibus; 1386. Reitera pedido feito através da Indicação n° 696/2015, solicitando 
serviços de motonivelamento e cascalhamento para as seguintes vias localizadas no Lotea-
mento Chácara Lagos da Serra, Bairro Taipas de Pedra; 1387. Solicita roçada e limpeza no 
terreno em frente a escola EMEF Rabindranath Tagore dos Santos Pires, na Rua Nossa Se-
nhora do Carmo, Bairro do Carmo; 1389. Reitera pedido feito através da Indicação n° 
954/2015, solicitando a colocação de um ponto de ônibus tipo concha na Estrada Municipal 
do Caetê, com cruzamento da Rua Araraquara; 1390. Reitera pedido feito através da Indi-
cação n° 1049/2015, solicitando serviços de motonivelamento e cascalhamento para as 
seguintes vias: Rua Girassol, Ipê Roxo e Ipê Amarelo, localizadas próximo ao Loteamento 
Jardim Camargo, Bairro do Carmo; e 1391/2015. Reitera pedido feito através da Indica-
ção n° 742/2015, solicitando serviços de motonivelamento e cascalhamento para o Bairro 
Mombaça I, II e III; 

4. Vereador Rafael Marreiro de Godoy – nºs: 1388. Solicita a construção de uma área de 
lazer em área localizada na Rua Inocêncio Caparelli, Distrito de Maylasky; 1407. Solicita 
implantação de rampas de acesso para cadeirantes no ponto de ônibus próximo a cancha 
de bocha, localizado no Distrito de São João Novo; 1408. Solicita serviços de motonivela-
mento e cascalhamento na Rua Reginaldo Vaz Coelho, Bairro Volta Grande, Rua do Pes-
queiro Flamar, Distrito de São João Novo; 1409. Solicita colocação de 03 (três) postes, 
com bico de luz na travessa localizado ao lado do Ginásio de Esportes de São João Novo; 
1410. Solicita a pavimentação asfáltica da via pública localizada ao lado do Ginásio de Es-
portes no Distrito de São João Novo (aproximadamente 100 metros); 1411. Solicita a ins-
talação de lombada na Rua Maria das Dores Pedroso, Bairro Volta Grande, Distrito de São 
João Novo; 1412. Solicita instalação de lombada próxima a Escola da Rua José Leme de 
Morais, Bairro Volta Grande, Distrito de Maylasky; 1413. Solicita a ampliação da creche do 
Distrito de São João Novo ou a construção de outra no referido Distrito; 1414. Solicita a 
instalação de uma cobertura na entrada do Posto de Saúde de São João Novo; e 
1415/2015. Solicita a instalação de duas lombadas na Rua José Benedito Rodrigues, em 
frente aos nºs 207 e 227, no Distrito de São João Novo;  

5. Vereador Alacir Raysel – nºs: 1392. Solicita operação tapa-buracos e recapeamento 
asfáltico na vias públicas do Jardim Villaça e Jardim Mosteiro, conforme croqui anexo; 
1417. Reitera a Indicação nº 1340/2015, solicitando manutenção do campo de futebol 
society e implantação de espaço para lazer com playground, na área localizada na Avenida 
Guilherme de Almeida e Rua Jorge de Lima, Bairro Gabriel Piza; 1418. Reitera a Indicação 
nº 1339/2015, solicitando pavimentação asfáltica da Viela Noé Pedroso, Jardim Nova Brasí-
lia/São Rafael; 1419. Reitera a Indicação nº 1336/2015, solicitando Pintura de faixa de 
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pedestres na Avenida São Manoel, em frente ao Supermercado Estância, Jardim Villaça; 
1420. Solicita motonivelamento e cascalhamento na Estrada dos Mendes, em trecho após 
o término da pavimentação asfáltica, Taboão; 1421. Reitera a Indicação nº 1317/215, soli-
citando serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada da Cachoeirinha, início na 
Estrada do Vinho e sentido Bairro do Sorocamirim; 1422. Reitera a Indicação nº 
1313/2015: 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, Jardim Villaça e Jardim Mosteiro; 1423. Reitera a 
Indicação nº 1310/2015, solicitando que seja recolhido o monte de detrito que se encontra 
na área verde localizada no final da Rua João Colo, Pq. Primavera (Gabriel Piza); 1424. 
Solicita executar serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada do Pinheirinho, 
Bairro do Mendes; e 1425/2015. Solicita melhorias e principalmente pintura no play 
ground de madeira da Praça do Taboão;  

6. Vereador Adenilson Correia – nºs: 1393. Solicita serviços de roçada, capinação e 
limpeza de boca de lobo em da Rua Missionária Maria Geralda Frade Najarro, Bairro Jardim 
Maylasky, Distrito de Maylasky; 1394. Solicita colocação de 02 (duas) lombadas na Rua 
Ester Moy Techio, Distrito de Maylasky (atrás do “Rancho dos Amigos”); 1395. Solicita 
pavimentação da viela existente na Rua Dirceu Pereira de Andrade, altura dos n°s 72 e 73, 
que liga a Rua Alberto da Silva Albuquerque, localizada no Bairro Vinhas do Sol, Distrito de 
Maylasky; 1396. Solicita a SABESP avaliação e reparo de um cano que passa no meio do 
Rio Avenida Brasil ao lado do n° 294 e n° 292 (atrás do Bob’s); 1397. Solicita urgentemen-
te de revitalização e reforma de toda a EMEF e da quadra da Escola Prof. Tibério Justo da 
Silva; 1398. Solicita a troca de contêiner próximo da entrada da Rua Nelson Silva Nunes e 
Rua Borba Gato, loteamento Alpes Forattini, Bairro Taipas de Pedra; 1399. Solicita serviço 
de motonivelamento e cascalhamento de toda extensão da Estrada da Fonte, Bairro Santo 
Antonio de Baixo (Fundo Planalto Verde); 1400. Solicita pavimentação asfáltica da Rua 
Carlos Pedroso e Rua Batista Pedroni, até a fábrica de bloco; 1401. Solicita Pintura urgente 
da Escola Profª Rutte Rodrigues de Carvalho, Bairro Mirim; e 1402/2015. Solicita limpeza 
da esquina da Rua Aparecido N. Moraes com a Rua Dezeis Vitor da Silva, Jardim Ponta Po-
rã, Distrito de Maylasky;  

7. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – nºs 1403. Reitera a Indicação nº. 
1253/2014, solicitando a criação de mais vagas de estacionamento de veículos para idosos 
e pessoas com necessidades especiais na cidade, principalmente na região central; 1404. 
Reitera a Indicação nº 292/20014, solicitando a construção de passeio público (calçada) na 
Rua Monteiro Lobato, no trecho entre a Rua Marcio Reis e a Rodovia Raposo Tavares; 
1405. Reitera a Indicação nº 347/2014, solicitando que a Prefeitura cobre junto à empresa 
de transporte público municipal Viação São Roque a manutenção de todas as poltronas que 
estão danificadas (bancos e encostos quebrados e rasgados), assim como aumentar o nú-
mero de higienização dos carros; e 1406/2015. Reitera a Indicação nº 587/2014, solici-
tando a regularização de numeração dos imóveis localizados nas ruas Diamante, Turmalina, 
Esmeralda e Platina, todas localizadas no Parque Aliança; e 

8. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes – nº 1416/2015. Solicita realização de 
motonivelamento e cascalhamento nas Ruas do Loteamento “Sítio Pinheiro”, Bairro Cangue-
ra. 
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Moções: 
1. Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira – nº: 202/2015. De Congratulações a todos os 

idosos do CCI de São Roque que participaram do JORI 2015; e 
2. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nº 204/2015.  De Congratu-

lações ao Administrador do Grupo Política e Administração Pública em São Roque, Senhor 
Marcelo Silva. 

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

1. Moções de Congratulações – nºs: 202 e 204/2015 – foram aprovadas por unanimida-
de; 

2. Indicações – nºs 1375 a 1426/2015 – a Mesa Diretora as encaminhará. 
Tribuna: 

1. Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA): Parabeniza os Festeiros de São 
Roque e demais pessoas trabalharam para que acontecesse Festa de Agosto de 2015, com 
término no último dia 16. Fala que elaborou Moção de Congratulações aos Festeiros pelos 
brilhantes trabalhos realizados e pela dedicação em favor da Festa. Diz que se sente cons-
trangido, com informação equivocada publicada na manchete de um jornal da cidade, por 
um Vereador. Expõe no telão do Plenário desta Casa de Leis a matéria publicada, no qual o 
mesmo reivindica construção de área de lazer, na área de APP, de acordo com o Plano Di-
retor, localizada na Rua Roque Gonzales, em frente EMEI Aparecida Leite Dias, no Distrito 
de Maylasky, próxima ao Mercado Três Irmãos. Comenta ter vários pedidos de sua autoria 
entre Ofícios, Requerimento, Certidão, e possui toda documentação referente a melhorias 
para aquela localidade. Diz que infelizmente não se pode construir nada naquele local. Pa-
rabeniza o Dr. Marcelo Silva, Procurador Jurídico da Cidade de Vargem Grande Paulista, 
homenageado com Moção de Congratulações, em razão do fomento a discussão sobre a 
Administração Municipal e o exercício da cidadania. Cobra do Senhor Prefeito melhorias na 
segurança pública do Distrito de Maylasky e pede a construção de um Posto Policial. Finali-
za mencionando que vem sendo cobrado constantemente pela população, sobre providên-
cias que viabilizem melhorias para o campo de futebol do Distrito de Maylasky.  

2. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que os Vereadores têm que prestar informa-
ções à população. Critica a má Administração do Senhor Prefeito, que acaba atingindo to-
dos os Vereadores, os quais vêm sendo cobrados constantemente pelas ruas da Cidade, 
sobre as melhorias para as escolas municipais. Critica os valores excessivos cobrados pelos 
alimentos da Merenda Escolar.   
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Informa que a qualidade da 
Merenda Escolar melhorou razoavelmente, depois que os Vereadores começaram a visitar 
as escolas municipais.  
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Explica que tem carinho especial pelas 
merendeiras. Fala que cobra do Senhor Prefeito as melhorias da situação das merendeiras. 
Diz que luta para que as merendeiras tenham reconhecimento dos seus trabalhos junto ao 
Prefeito Municipal, pois fazem tudo o que podem para servir boa comida.  
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que jamais foi contra as merendeiras, mas 
sim contra a má administração do Senhor Prefeito, com a falta de mesas e cadeiras para as 
crianças sentar. Lembra que esteve nas escolas municipais e gostou da merenda servida 
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pelas merendeiras. Fala que sempre cobrará do Senhor Prefeito as melhorias no cardápio. 
Questiona a falta de médicos na Santa Casa. 
Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Parabeniza o Vereador Alfredo Estrada, 
pela sua colocação a respeito de resolução dos problemas da Santa Casa. Diz que o povo 
de Maylasky deve repensar na escolha de Vereador para o Distrito. Diz que admira o Ex-
Vereador Tio Milton pelo êxito na resolução de problema postado na rede social em relação 
à Santa Casa. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Ressalta que não concorda com apoio ao nome 
citado pelo Vereador Rafael Marreiro de Godoy. Diz que o Distrito de Maylasky tem o Vere-
ador Adenilson Correia (Mestre Kalunga), que pelas melhorias do Distrito. 
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Como foi citada a situação da Santa 
Casa, esclarece que em nenhum momento os Vereadores fazem ataques aos funcionários 
da Irmandade da Santa Casa e os responsáveis pela Merenda Escolar. Ressalta que todos 
os Vereadores respeitam e sempre defenderam os funcionários da Santa Casa e os respon-
sáveis pela Merenda Escolar. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que os Vereadores sempre estão prontos 
para aprovar projetos para socorrer a Santa Casa e lutar pela situação dos funcionários. 
Lembra que os Vereadores estavam preparados para ajudar o funcionalismo público, quan-
to ao Decreto absurdo, de autoria do Senhor Prefeito, que modificava o artigo 26 da Lei 
1975, do Fundo de Seguridade Social. Explica que a alteração proposta pelo Senhor Prefeito 
deveria ser feito através de Projeto de Lei e não de Decreto. Contudo, devido ao empenho 
dos Membros do Conselho do Fundo de Seguridade Social, o Prefeito revogou o referido 
Decreto e encaminhou Projeto de Lei à Câmara.  

3. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Parabeniza a Cidade de São Roque 
pelos 358 anos de aniversário e diz que esteve ausente do Município por ocasião da enfer-
midade da sua esposa. Aproveita para agradecer as mensagens recebidas dos amigos, nes-
se momento difícil de sua vida. Diz que o assunto Santa Casa estará em foco por muito 
tempo. Oferece apoio dos Vereadores do Bloco Parlamentar “Legislativo Independente” e, 
como Presidente do PSDB, às Delegadas Dra. Fernanda Ueda e Dra. Simona Ricci Anzuíno, 
e ao Dr. Marcelo Carriel, representante do GAECO na Região. Expressa seus sentimentos de 
admiração e apóia o Juiz Sérgio Moro, pela luta contra a corrupção no País. Diz que sente 
alegria por existir pessoas como o referido Juiz, que honram o juramento de suas profis-
sões, como no caso da Região de São Roque, as Delegadas Dras. Fernanda e Simona, e Dr. 
Marcelo. Reitera o seu discurso da semana anterior, alertando o Senhor Prefeito a devolver 
a Administração da Santa Casa à quem de direito. Pede, contudo, que seja feita auditoria 
em relação ao Plano de Saúde da entidade. Diz que com a saúde não se brinca e quando 
não se tem capacidade para administrar o jeito é compreender e deixar o cargo. Informa 
que nada foi feito em relação ao afastamento dos membros da Comissão Interventora da 
Santa Casa e da devolução à Irmandade da Santa Casa. Afirma que a qualidade da merenda 
melhorou graças à intervenção e empenho dos Vereadores do Legislativo Independente. Diz 
que o valor da merenda foi aumentado de seis milhões para onze milhões. Relata que com rela-
ção aos aluguéis de veículos para a Guarda Civil Municipal, fez uma representação no Ministério 
Público, que foi indeferida pela Promotora, a qual entendeu que não havia subsídio suficiente 
para a denúncia. Fala que recorreu da decisão, em 2ª Instância, e aguarda melhor resultado. 
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Diz que concluindo a Ata da Comissão Especial de Inquérito da Santa Casa, ouvindo os depoi-
mentos dos funcionários da Prefeitura, ficou caracterizado que o Executivo usou de mentira em 
relação à demissão dos envolvidos com os fatos ocorridos na Santa Casa. Deixa seu repúdio ao 
Senhor Prefeito pelas intenções dele em relação à Santa Casa. 

4. Vereador Etelvino Nogueira: Externa sua indignação em relação ao que foi feito com a 
Santa Casa de Misericórdia de São Roque e com as pessoas, e diz que a verdade está apa-
recendo. Faz menção aos ex-Provedores e Administradores da Santa Casa, como o Senhor 
Rodolfo, Presidente do Conselho; o Senhor José Aroldo, a Dra. Leila. Diz que houve um 
bom período de estabilidade da Instituição e vê com tristeza sua atual situação. Lembra 
que o primeiro Provedor da Santa Casa foi o Presidente da Câmara, e as pessoas envolvi-
das tinham preocupação com administrar bem a Instituição, e hoje os Vereadores brigam 
pelas causas da Santa Casa. Diz que para ser Provedor é preciso ter o dom de ser voluntá-
rio, e que são pessoas corajosas que assumem responsabilidades e envolvem seus docu-
mentos e bens patrimoniais para defender a Santa Casa. Diz que um dos seus melhores 
trabalhos executados foi o de Provedor da referida instituição. Informa que quando era 
Provedor da Instituição, foi procurado pelo Senhor Carlos, que levou uma pessoa para a 
realização de um trabalho que favoreceu a implantação do Setor da Hemodiálise. Informa 
que vem recebendo mensagens da rede social Facebook, dizendo que “Nada como um dia 
após o outro”. Diz que ninguém fala das atitudes de pessoas que se empenham para ajudar 
a Santa Casa. Alerta as pessoas para que se identifiquem ao enviarem cartas a este Legisla-
tivo Municipal. Ressalta que não acusou a Diretora de Educação, a Senhora Márcia de Jesus 
Nunes, e que se sente envergonhado pela participação dela no grupo que compra produtos 
alimentícios com valores superfaturados e de má qualidade. Relata que não concorda com 
o alto preço pago pelo quilo da coxa de frango e com a qualidade do suco envasado em 
galão, servidos na merenda escolar municipal. Diz que vem recebendo cartas anônimas, e 
que isso é atitude covarde. Diz que os Vereadores vão mudar a tática e cobrar as informa-
ções do Setor de Compras da Prefeitura. Cobra o direito dos Vereadores questionarem 
quando tiverem necessidade. 

5. Vereador Flávio Andrade de Brito: Comenta sobre seu Mandato como Presidente e 
sobre a Câmara Municipal de São Roque. Expressa sua tristeza com atitudes de algumas 
pessoas da Câmara Municipal, que usam a rede social Facebook para fazer politicagem e 
críticas aos atos do Presidente pela aquisição de veículo para Câmara Municipal. Relata que 
pessoas invejosas têm o intuito de coibir o sucesso dos outros, por isso atacam sua pessoa. 
Informa que a pessoa fotografou no estacionamento da Câmara, o veículo comprado pela 
Mesa Diretora e postou na rede social Facebook. Esclarece que este Legislativo não aluga 
carros e que a Administração é diferente da Prefeitura. Deixa claro que aqui na Câmara tem 
Administração. Parabeniza todos os Vereadores e funcionários. Diz que sente tristeza pela 
falta de lealdade dessas pessoas. Alerta a essa meia dúzia de pessoas, seja quem for que 
está comentando nas redes sociais, que devem prestar atenção quando for aprovar o Or-
çamento anual da Câmara, pois essa aquisição de veículo foi aprovada pela Mesa Diretora 
da Câmara. Esclarece que está adquirindo um bem público para o Patrimônio da Câmara 
Municipal, e vai realizar a pintura no prédio da Câmara Municipal. 
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Diz que concorda com a colocação do 
Presidente Flávio Andrade de Brito. Fala que é totalmente contra locação de veículos, por-
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que despesa com aluguel é dinheiro jogado fora. Parabeniza o Presidente pela sua Adminis-
tração e pela compra de veículo.   
Vereador Flávio Andrade de Brito: Afirma quando tem dotação aprovada para adquirir 
o veículo, o Presidente compra mesmo. 
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Lembra que é solidário ao Presidente, porque 
quando foi Presidente da Câmara, comprou dois carros. Parabeniza o Presidente pela com-
pra de veículo. Fala ao Presidente que não se preocupe com os comentários, porque a Câ-
mara precisa de veículo para melhorar a condições de trabalho da Secretaria Administrati-
va.  
Aparte Vereador José Carlos de Camargo: Diz que a Câmara Municipal, precisa de 
veículos. Diz que poucas vezes ocupou o carro da Câmara. Informa que quando precisou 
usar um veículo da Câmara, foi negado pelo próprio motorista, o qual estava disponível e 
lendo jornal. Diz que em sua opinião, o Vereador deve usar seu próprio carro e arcar com 
as despesas dos combustíveis do mesmo. 
Vereador Flávio Andrade de Brito: Alerta a quem fez esse comentário na rede social 
Facebook, e àqueles que acharem que o Presidente está atuando de forma errada, que 
venham falar pessoalmente, e não façam criticas no anonimato dos jornais e das redes 
sociais. 

6. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Critica a Administração Municipal pelo descaso 
com a Educação. Fala sobre as más condições que se encontram as escolas públicas do 
Município. Informa sobre a situação crítica da Escola Maria José Shoenacker, que se encon-
tra sem pintura e que, somente depois do Requerimento elaborado por este Vereador, foi 
colocada uma tela na quadra para que as crianças pudessem utilizá-la. Relata que fez um 
Requerimento para retirada das carteiras quebradas das escolas de Maylasky e para melho-
rar a escola em ruínas, pois está com falta de carteiras, vidros quebrados, uma sala minús-
cula para mais de 60 funcionários e um banheiro unissex. Informa que fez um Requerimen-
to solicitando informações relacionadas à Escola Projeto, na Rodovia Quintino de Lima, e 
nesta semana visitou a mesma e observou que se perdeu mais de quinhentos mil litros de 
água, e o vinil por falta de manutenção na piscina. Fala que a quadra esta coberta de sujei-
ra de pombos e oferece riscos a saúde das crianças.  
Aparte Vereador José Carlos de Camargo: Concorda com a colocação do Vereador e 
diz que o mesmo está coberto de razão. Relata que é vidente a falta de limpeza naquela 
escola e a piscina em ruínas oferece perigos às crianças. Sugere que seja retirada a piscina 
daquela localidade que se encontra cheia de lodo. 
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Diz que o Projeto, não é escola, 
mas está sendo usado como escola, por falta de escola. Fala que tem um Requerimento 
sem resposta sobre a viela abandonada na Escola Tetsu Shinone.  
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Diz que consultou um piscineiro, o qual disse 
que perdeu-se o vinil e nada se aproveita dessa piscina gigantesca. Relata que ainda tem 
pessoas inescrupulosas falando que os Vereadores são contra as merendeiras, mas os Ve-
readores lutam pela situação das merendeiras. 
Aparte Vereador Flávio Andrade de Brito: Diz que recebeu uma carta das mãos de 
uma merendeira.  
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Ressalta que as merendeiras são usadas por 
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pessoas inescrupulosas, que gostam de colocar umas pessoas contra as outras. Solicita ao 
Senhor Prefeito que faça demissão do pessoal que arruinou a Santa Casa e volte a Adminis-
tração da mesma para a Irmandade que sempre cuidou da Instituição.  

Ordem do Dia: 
1. 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 aprovado por unanimidade, em única discussão, votação nominal 
e maioria absoluta; 

2. Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 062-L, de 24/06/2015, de autoria do Vereador 
Etelvino Nogueira, que “Insere parágrafos ao Art. 326, da Lei Orgânica do Município, insti-
tuindo o Orçamento Impositivo na Estância Turística de São Roque”. Foi aprovado por una-
nimidade, em primeira discussão, votação nominal e maioria qualificada; e 

3. Requerimentos – nºs 148 a 155/2015. Foram aprovados por unanimidade, em única 
discussão, votação simbólica e maioria simples. 

Explicação Pessoal: 
1. Vereador José Carlos de Camargo: Diz ser justa a homenagem à pessoas que contribu-

em para o progresso de São Roque. Parabeniza todos os homenageados na Sessão Solene 
alusiva ao 358º Aniversário de Fundação da Cidade de São Roque e 182º Aniversário de 
Instalação da Câmara Municipal na Câmara Municipal, no dia 13/08/2015. Cumprimenta o 
Senhor Osmar Henrique Villaça Boccato (MAIQUE), homenageado na referida Sessão, com 
Medalha do Mérito "Vasco Barioni". Fala do manifesto popular realizado no dia 16/08/2015, 
em São Paulo e no restante do Brasil, para o impeachment da Senhora Presidente Dilma 
Rousseff. Ressalta que acha justo a população se manifestar e reivindicar seus direitos. 
Ressalta que quem está à frente no poder deve estar comprometido com o povo no cum-
primento de uma boa Administração. Comenta sobre a carta enviada pelas merendeiras 
municipais, representada pela Senhora Silvana Costa, a qual solicitou a leitura da mesma 
no Plenário desta Casa Leis. Faz uma breve leitura de trechos do relato da referida carta na 
qual as merendeiras, “Informam os trabalhos realizados e a qualidade da merenda servida 
por elas, e questiona os Vereadores quanto aos comentários feitos nas Sessões Legislati-
vas; pela associação da Diretora Márcia de Jesus Nunes quanto à compra com valores ex-
cessivos da merenda escolar; quanto à qualidade e cardápios utilizados nas escolas; e 
quanto à qualidade das informações recebidas em forma de denúncias, sobre a merenda 
escolar em suas visitas às escolas municipais. Explica e sugere medidas a serem tomadas 
para melhor avaliação da merenda servida, como: visitas constantes dos Vereadores a to-
das as escolas municipais e avaliação dos diretores quanto à qualidade da merenda servida 
nas escolas. Parabeniza o Nobre Vereador Israel Francisco de Oliveira que, mesmo critican-
do o Senhor Prefeito, tem resolvido junto ao mesmo, os problemas observados em suas 
visitas às escolas municipais. Alerta todos os Vereadores, quanto às informações distorcidas 
que não condizem com a realidade, prestadas por algumas pessoas inescrupulosas”. Diz 
que o término da leitura da referida carta, será realizado na próxima semana. Informa que 
faz parte da Comissão Especial de Inquérito da Merenda, para investigar possíveis irregula-
ridades nessa área. Relata que visitou as escolas e gostou da merenda servida pelas me-
rendeiras. Ressalta que as escolas precisam ser visitadas pelos Vereadores para que eles 
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possam informar a população sobre os acontecimentos de forma verídica.    
2. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Informa que tem oficiado ao Governo Municipal e 

nada foi realizado com relação às melhorias solicitadas para os dois campos de futebol do 
Bairro Vila Nova São Roque e Jardim Marieta. Diz que para se tirar a “criançada” da rua é 
preciso ter áreas de lazer adequadas para práticas esportivas. Cobra do Senhor Prefeito, 
providências para equipar os campinhos de areia localizados no Bairro Vila Nova São Roque 
e Jardim Marieta, com areia, traves e realizar serviços de limpeza. Diz que vem sendo pro-
curado constantemente pelos jovens daquela localidade, os quais reivindicam as melhorias 
para os campos de areia. 
Aparte Vereador Flávio Andrade de Brito: Parabeniza o Vereador Luiz Gonzaga de 
Jesus por cobrar o Senhor Prefeito pelas melhorias para as áreas de lazer do seu Bairro. 
Lembra que cobrou do Senhor Prefeito, pois teve o mesmo problema por dois anos e meio, 
no Distrito de São João Novo, o qual foi solucionado. Diz que no Bairro Santa Terezinha foi 
reformado um campo, e pode ver a alegria de todos jogando bola com seus pais no campo. 
Parabeniza o seu Assessor Paulinho, que realizou um jogo muito bonito para a criançada. 
Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Informa que no Bairro São Rafael existe um campo 
que se encontra em bom estado e a “criançada” do Bairro Vila Nova São Roque atravessa a 
Rodovia Raposo Tavares para brincar nesse campo, correndo riscos de acidentes ao atra-
vessar a referida rodovia. 
Aparte Donizete Plínio Antonio de Moraes: Diz que nos Bairros Vila Nova São Roque, 
Jardim Marieta e Quinta do Teixeira existem muitas crianças e por isso há necessidade de 
melhorar as áreas de lazer. 
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que no Alpes do Guaçu o campinho 
de areia não tem a menor infraestrutura. Critica os atos de desperdício do Senhor Prefeito, 
pagando valores excessivos na compra da merenda escolar e deixando de cumprir com as 
outras obrigações. 
Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Propõe a união de todos os Vereadores para traba-
lhar juntos visando à resolução dos problemas do Município. Diz que respeita a população 
que depositou confiança e elegeu os Vereadores. Fala que está tendo um problema sério 
com a Prefeitura, com relação à prestação de serviços de poda de árvores no Município. 
Informa que quando vai à Prefeitura, solicitar poda de árvores, os funcionários fazem um 
jogo com ele, mandando-o procurar outro Departamento e, ao chegar ao chefe, o mesmo 
diz que a moto serra foi roubada. Diz que na semana passada passou por problema sério 
ao procurar a Sabesp, para realizar serviço de tapa buraco, onde informaram que o serviço 
é feito pela Prefeitura. Ressalta que os Vereadores não estão aqui para serem jogados. 
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Informa que as empresas Ara-
caí e Roqueville recebem, constantemente, veículos danificados por bater nos galhos das 
árvores para reforma. 
Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Diz que os Vereadores merecem respeito, pois foram 
eleitos pela população. Fala que a população cobra dos Vereadores a realização dos servi-
ços, mas a execução dos serviços solicitados é responsabilidade do Senhor Prefeito. 

3. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Diz que a questão da merenda escolar é 
semelhante à questão da saúde. Informa que esteve junto à Comissão Especial de Inquéri-
to em visita à Santa Casa. Parabeniza a Comissão Especial de Inquérito. Fala que na ocasi-
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ão da visita anunciada à entidade havia cinco médicos, no entanto, recebeu denúncias de 
que normalmente só se encontra um médico atendendo. Diante disso os Vereadores farão 
visitas surpresas às escolas e à Santa Casa. Lembra que no ano passado, quando visitaram 
as escolas era servido suco orgânico, mas agora receberam denúncias de que está sendo 
servido suco diluído em água, envasado em galão de cinco litros. Lembra também que visi-
tou a Escola Horácio Manley Lane, e que a mesma tinha recebido arroz com bichos. Atual-
mente a denúncia diz respeito aos valores excessivos pagos pelo quilo do frango. Ressalta 
que jamais criticou o trabalho das merendeiras. Fala que leu matéria nos jornais da cidade, 
do ano de 2012, na qual informava que o GAECO estava na Cidade para pegar documentos 
para realização de inquérito relativo à merenda e solicitou a colaboração dos Vereadores. 
Diz que no ano passado o Vereador Rodrigo Nunes propôs que se fizesse investigação so-
bre Merenda e pede que ele faça o mesmo agora. Diz que nem coxa de faisão custa o que 
a Prefeitura tem pago pela coxa de frango. 
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Informa que todos os Vereado-
res sempre defendem as merendeiras e ressalta que as mesmas merecem, além do aumen-
to salarial, a re-denominação do cargo para merendeira e não serviçal, porque as contrata-
das são denominadas merendeiras.  
Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Diz que esteve com o Vereador Toco, 
juntamente com a Diretora Márcia e alguns representantes da merenda para tentar colabo-
rar e menciona que no dia 18/08/2015 haverá nova reunião, Informa que finalmente o Po-
der Executivo conseguiu inaugurar uma obra, mas lembra que ela foi deixada pela Adminis-
tração passada.  
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Parabeniza o Executivo, pelo 
menos por ter terminado a obra que era um antigo anseio dos moradores.  
Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Alerta ao Senhor Prefeito para que seja 
realizado serviço de manutenção no espaço esportivo do Jardim bandeirantes e para que 
sejam mantidas todas as aulas realizadas no dia da inauguração. Fala que acha inadequado 
o local escolhido para a Guarda Civil Municipal. Diz que os problemas da área de saúde 
estão na justiça, e aguarda os próximos acontecimentos.  

4. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Parabeniza seu amigo Jiló, Professor de Educação 
Física e de Capueira, que faz um trabalho maravilhoso com as crianças. Diz que está dando 
uma resposta para o Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA), por ter ficado abor-
recido com ele. Fala que tem todo respeito pelo Vereador Kalunga, salientando que é Vere-
ador da Cidade de São Roque e trabalha para a população. Comenta que sexta-feira, dia 
14/08/2015, foi homenageado pelo pessoal do Bairro Ponta Porã, Distrito de Maylasky. Co-
menta que para ser Presidente da Câmara é preciso que o Vereador tenha força política. 
Ressalta que teve força política quando foi eleito Presidente da Câmara. Afirma que o Pre-
sidente Flávio Andrade de Brito, teve força política para se eleger Presidente. Informa que 
na semana passada, foi aplaudido pelo pessoal que se reuniu no Bar do Germano, porque 
oficiou e foi atendido pelo Senhor Prefeito, para fechar a entrada da linha do trem, que é 
local de rota de fugas de bandidos e drogados. Ressalta que é um profissional que tem 23 
anos de carteira assinada, e seis de trabalho de Vereador na Câmara Municipal de São Ro-
que. Ressalta que é um Vereador respeitado, no Distrito de São João Novo e na Cidade de 
São Roque. 
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5. Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Diz que na Sessão de hoje, praticamente o 
assunto foi a merenda escolar. Fala que uma das empresas que participaram do cartel, 
vinculadas na mídia é vencedora na merenda escolar do Município. Diz que no passado, fez 
denúncias da merenda escolar junto ao Ministério Público, para obter informações. Afirma 
que não compactua com os altos valores cobrados pelo quilo da coxa de frango e que isso 
precisa ser investigado em visita às escolas. Faz o término da leitura do trecho final da Car-
ta da Senhora Silvana Costa, sobre a merenda escolar, a qual solicitou a leitura da mesma, 
nesta Casa Leis. Parabeniza o Vereador Rafael Marreiro de Godoy por ter atitude de ver os 
pontos positivos da atual Administração. Democracia é isso. Diz que o Senhor Prefeito é 
bom, com exceção de algumas pessoas que o cercam. Diz saber que os Vereadores chega-
rão à verdade ao investigar os fatos, bem como a um entendimento quanto à qualidade da 
merenda. Diz que conheceu algumas escolas e verificou que a qualidade melhorou. Informa 
que sua Assessora, Senhora Adriana, visitou as escolas dos Bairros Vila Nova São Roque e 
Guaçu e observou que a qualidade da merenda está boa, mas precisa investigar os preços 
dos produtos. Sugere que todos os Vereadores visitem as escolas para conhecer os preços, 
porque a qualidade da merenda está boa, com exceção do suco. 
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Solicita a colaboração dos membros da 
Comissão Especial de Inquérito, para investigar possíveis irregularidades na merenda esco-
lar. Solicita colaboração dos membros da referida CEI, para analisar os documentos envia-
dos em CD, com 2000 páginas para analisar. 
Aparte Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA): Complementa a fala do 
Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira. Diz que como membro da CEI, esteve nas escolas 
Maria José Schoenacker e Paulo Ricardo e viu o desempenho dos serviços das merendeiras. 
Parabeniza a Patrícia pela organização dos serviços na escola. 

Encerram-se os trabalhos às 21h19min. 
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