
 
 

Ata da 27ª Sessão Ordinária de 24 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, Alfredo Fernan-
des Estrada, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino Nogueira, Flávio Andrade de Brito, 
Israel Francisco de Oliveira, 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. 
Vereadores ausentes: Alexandre Rodrigo Soares e José Antonio de Barros. 

Início dos trabalhos às 18h13min. 
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 26ª Sessão Ordinária, realizada em 17 de Agosto de 2015, foi lida e aprovada por 
unanimidade; 

2. A Ata da 30ª Sessão Extraordinária, realizada em 17 de Agosto de 2015, foi lida e aprovada 
por unanimidade; 

3. O 1º Secretário faz a leitura do Edital nº 065/2015-L, que “Torna Público que se encon-
tram na Câmara Municipal as Contas da Administração Financeira do Município da Estância 
Turística de São Roque – Exercício de 2013 – Parecer do Egrégio Tribunal de Contas do Esta-
do de São Paulo; 

4. O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário da Comissão Permanente de Constitui-
ção, Justiça e Redação o Projeto de Lei nº 057-L, de 10/06/2015, de autoria do Vereador 
Rodrigo Nunes de Oliveira, que “Fica proibido o corte no fornecimento de energia elétrica nos 
horários e dias determinados e dá outras providências”. Foi rejeitado por 07 (sete) votos con-
trários dos Vereadores Adenilson Correia, Alacir Raysel, Etelvino Nogueira, José Carlos de 
Camargo, Luiz Gonzaga de Jesus, Rafael Marreiro de Godoy e Rodrigo Nunes de Oliveira; e 
05 (cinco) votos favoráveis dos Vereadores Alfredo Fernandes Estrada, Donizete Plínio Anto-
nio de Moraes, Israel Francisco de Oliveira, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo e Mau-
ro Salvador Sgueglia de Góes, em única discussão, votação nominal e maioria simples. 

Projeto do Executivo 
1. Veto nº 013/2015-L, de 20/08/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Veta integral-

mente o Autógrafo nº 4.433/2015 (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”. 

Projetos do Legislativo 
2. Projeto de Lei nº 068/2015-L, de 07/08/2015, de autoria da Mesa Diretora da Câmara, 

que “Autoriza a celebração de convênio com o Banco do Brasil S. A., visando à concessão de 
empréstimo com débito em conta aos Servidores e Vereadores da Câmara Municipal da Es-
tância Turística de São Roque”;  
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3. Projeto de Lei nº 070/2015-L, de 17/08/2015, de autoria do Vereador Rodrigo Nunes de 
Oliveira, que “Dispõe sobre instalação de placas com telefones úteis nas praças públicas do 
Município de São Roque”; e 

4. Projeto de Lei nº 071/2015-L, de 19/08/2015, de autoria dos Vereadores Flávio Andrade 
de Brito e Adenilson Correia, que “Dá denominação de Atenor Ferreira Campos” a via pública 
localizada no Loteamento Jardim do Sol, Distrito de Maylasky. 

Requerimentos solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito: 
1. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes – nºs: 160. Solicita informações relativas 

ao cronograma para realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento em vias 
públicas do Distrito de Canguera; 161. Solicita informações sobre as obras de pavimentação 
asfáltica das vias públicas do Bairro Santa Vitória, no Distrito de Canguera; e 166/2015. 
Solicita informações sobre a possibilidade de se verificar o motivo das inundações das casas 
localizadas na Rua Bahia; 

2. Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 162. Solicita informações referentes aos gastos com a 
empresa REMO, bem como o número de braços de luminárias instaladas desde a assinatura 
do contrato; 163. Solicita informação referente à programação da manutenção das ruas do 
Jardim Camargo, Bairro do Carmo; 164. Solicita informações sobre melhoria em sinalização 
de trânsito em trecho da Rodovia Raposo Tavares que dá acesso à Rua Benedito Vaz Pires, 
no Bairro Caetê; e 165/2015. Solicita informações referentes à colocação de luminárias, na 
Rua Manduri, Jardim Camargo, Bairro do Carmo; e 

3. Vereador Rafael Marreiro de Godoy – nºs: 168. Solicita informações sobre o Programa 
“Casa Abrigo”, para as mulheres alvo de maus tratos em nosso Município; e 169/2015. Soli-
cita informações sobre a possibilidade de locação de imóvel na cidade de Barretos para paci-
entes de São Roque que são atendidos no Hospital do Câncer. 

Indicações solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito: 
1. Vereador José Carlos de Camargo – nº: 1427. Solicita a construção de lombada nas 

imediações do “Portal do Guaçu” (localizado na saída de São Roque para a Rodovia Castello 
Branco);  

2. Vereador Alacir Raysel: – nº 1428. Reitera pedido feito através da Indicação n° 
1419/2015, solicitando pintura de faixa de pedestres na Avenida São Manoel, em frente ao 
Supermercado Estância, Jardim Villaça; 1429. Reitera pedido feito através da Indicação n° 
1418/2015, solicitando pavimentação asfáltica da Viela Noé Pedroso, Jardim Nova Brasília/ 
São Rafael; 1430. Reitera pedido feito através da Indicação n° 1392/2015, solicitando ope-
ração tapa-buracos e recapeamento asfáltico nas vias públicas do Jardim Villaça Mosteiro; 
1431. Reitera pedido feito através da Indicação n° 1420/2015, solicitando motonivelamento 
e cascalhamento na Estrada dos Mendes, em trecho após o término da pavimentação asfálti-
ca, Taboão; 1432. Reitera pedido feito através da Indicação n° 1338/2015, solicitando a 
pintura de duas faixas de pedestres na Avenida Prefeito José Fernandes Zito Garcia, Taboão; 
1433. Reitera pedido feito através da Indicação n° 1314/2015, solicitando 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; 1434. Solicita operação tapa-buraco na 
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Avenida Guilherme de Almeida, n° 124, e Rua Vinícius de Moraes, n°s 165 e 189, Bairro Ga-
briel Piza; 1435. Reitera pedido feito através da Indicação n° 1311/2015, solicitando serviços 
de limpeza, construção de pista de caminhada, playground e colocação de postes com braço 
de iluminação pública em área localizada no final de cada Rua do Pq. Primavera (Gabriel Pi-
za); 1436. Solicita motonivelamento e cascalhamento nas vias públicas do Bairro Sorocami-
rim;  

3. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes – nºs: 1437. Solicita limpeza da caçamba 
de lixo e a implantação de uma lixeira fechada na Estrada do Maciel, Vila Maciel, Distrito de 
Canguera; 1448. Solicita conserto do telhado do abrigo de ônibus da Rua Santa Quitéria, 
altura do n° 647; 

4. Vereador Rafael Marreiro de Godoy – nºs: 1438. Solicita a colocação de 02 (dois) 
abrigos para proteger as crianças que esperam pelas Vans de transporte escolar na Estrada 
do Paiol, Fazenda Roma, Distrito de São João Novo; 1439. Solicita a colocação de uma placa 
indicando as vilas e os seguintes bairros: Fazenda Roma, Bairro Garcia, Bairro Ponte Preta, 
Fazenda Butantã e Araçariguama; 1440. Solicita providências visando à instalação de um 
abrigo para usuários de transporte coletivo na Rodovia Engenheiro Benedito da Silva, Km 56, 
próximo ao “Pesqueiro Vale Verde”, Bairro Volta Grande, Distrito de São João Novo; 1441. 
Solicita limpeza do córrego localizado no Bairro São João Velho, Distrito de São João Novo, 
bem como roçada do mato às margens do mesmo; 1442. Solicita a construção de lombadas 
na Rua Maria das Dores Pedroso, Bairro Volta Grande, Distrito de São João Novo; 1443. Soli-
cita a instalação de câmeras de segurança na área comercial do Distrito de São João Novo; 
1444. Solicita pavimentação da “Travessa” que fica ao lado do Ginásio de Esportes do Distri-
to de São João Novo; 1445. Solicita que sejam construídas 02 (duas) lombadas em frente 
aos imóveis n°s 207 e 227 da Rua José Benedito Rodrigues, Distrito de São João Novo; 
1446. Solicita pavimentação asfáltica nas ruas do Bairro São João Velho, Distrito de São João 
Novo; e 1447/2015. Solicita o retorno do vigia noturno (“Sr. Trovão”) que realizava rondas 
no Distrito de São João Novo;  

5. Vereador Adenilson Correia – nºs: 1449. Solicita a implantação de 04 (quatro) lombadas 
na extensão da Rua Giuseppe Primiani, sendo uma na altura do n° 285, localizada no Bairro 
Vinhas do Sol, no Distrito de Maylasky; 1450. Solicita a construção de 04 (quatro) lombadas 
ao longo da Rua Alberto Silva Albuquerque, sendo uma delas próxima aos imóveis n°s 451 e 
459, Bairro Vinhas do Sol, Distrito de Maylasky; 1451. Solicita a instalação de 02 (duas) lom-
badas na Rua Jorge Araújo, n° 475, sendo uma devendo ser instalada em frente ao portão 
de entrada do Estádio Benedito de Jesus Albuquerque “Pé de Vento”, e a outra em sua ex-
tensão, localizada no Loteamento Vinhas do Sol, Distrito de Maylasky; 1452. Solicita a im-
plantação de 03 (três) lombadas na extensão da Rua Dirceu Pereira de Andrade, Bairro Vi-
nhas do Sol, Distrito de Maylasky; 1453. Solicita a realização de “operação tapa-buraco”, em 
toda a área central do Distrito de Maylasky; 1454. Solicita a pavimentação asfáltica ao lado 
da Viela na Rua Dezeis Vitor da Silva, na altura do imóvel n° 245, Jardim Ponta Porã, Distrito 
de Maylasky; 1455. Solicita mudança de local de boca de lobo que atualmente fica em frente 
à entrada e saída de garagem na Rua Argeu Araújo Filho, n° 95, Bairro Vila Caparelli, Distrito 
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de Maylasky; 1456. Solicita pavimentação asfáltica em caráter de urgência em um trecho da 
Rua Batista Pedroni, localizada no Distrito de Maylasky; 1457. Solicita a troca de poste e 
madeira, e a colocação de braço de luminária, na Rua Servidão, sem saída, ao lado do n° 
504, próximo a Estrada de Taipas de Pedra, Alto da Serra; e 1468/2015. Solicita criação do 
Conselho Gestores de Saúde nas UBS, baseado na Lei n° 2.568/2000;  

6. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – nºs: 1469. Reitera pedido feito através 
da Indicação n° 2158/2010, indicando que os proprietários de imóveis antigos que mante-
nham a fachada original do imóvel sejam isentados do pagamento de IPTU; e 1470/2015. 
Reitera pedido feito através da indicação n° 018/2015, solicitando estudo visando à implanta-
ção de usina com programa de reaproveitamento de galhos de árvores, entulhos e resíduos 
de construção civil; e 

7. Vereador Etelvino Nogueira – nºs 1458. Solicita remoção de entulho que se encontra na 
Rua Benedito Vaz Pires, conforme foto anexa; 1459. Reitera pedido feito através da Indica-
ção n° 1384/2015, solicitando a substituição da lixeira localizada na Estrada da Serrinha do 
Carmo, e limpeza ao redor da mesma; 1460. Reitera pedido feito através da Indicação n° 
1346/2015, solicitando serviços de motonivelamento, cascalhamento e roçada na Estrada da 
Serrinha do Carmo, Travessa Ernesto Firmino de Moraes e Travessa Rosário Firmino de Mo-
raes; 1461. Reitera pedido feito através da Indicação n° 1123/2015, solicitando serviços de 
motonivelamento, cascalhamento e roçada para as seguintes vias: Rua Mogi Mirim, Mogi 
Guaçu, Matão, Mairinque, Mariápolis, Manduri e Mairiporã, todas localizadas no Loteamento 
Jardim Camargo, Bairro do Carmo; 1462. Reitera pedido feito através da Indicação n° 
1307/2015, solicitando serviços de manutenção na ponte de madeira para acesso de pedes-
tres à Vila Lino; 1463. Reitera Indicação n° 955/2015, solicitando 78 (setenta e oito) luminá-
rias na Estrada da Serrinha do Carmo; 1464. Reitera pedido feito através da Indicação n° 
1242/2015, solicitando serviços de motonivelamento e cascalhamento para as seguintes vias: 
Travessa Anézia da Cruz, Maria Eulina da Cruz dos Santos e Nair Timóteo da Cruz, localizadas 
na Vila Lino, Bairro do Caetê; 1465. Reitera pedido feito através da Indicação n° 1306/2015, 
solicitando serviços de motonivelamento, cascalhamento nas seguintes vias: Rua Estrela 
Branca, Estrela Azul, Álvaro Augusto Fernandes, Antônio Fermino de Moraes, Sofia Vieira, 
Travessa Sossego, Travessa das Torres, localizadas nas proximidades do Jardim Camargo, 
Bairro do Carmo; 1466. Solicita serviços de motonivelamento, cascalhamento e lombadas 
para Avenida Centro Social dos Inspetores, Loteamento Clube dos Oficiais, Bairro do Carmo; 
e 1467/2015. Solicita serviços de motonivelamento, cascalhamento para as seguintes vias: 
Rua Kimio Mikami, Travessa Massafumi Nakayama e Estrada Hirofumi Mikami, Bairro Caeté. 

Moções: 
1. Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira – nº 207/2015. De congratulações ao grupo 

“Movimentodopedal São Roque”;  
2. Vereador José Antonio de Barros – nº 208/2015. De congratulações aos Casais Vasco 

Trestini Neto e Maria de Lourdes Martos Martins Trestini e Carlos Antonio Vilhena e Ana Maria 
Cerioni Souto Vilhena, novos Festeiros de São Roque para 2016;  

3. Vereador Rafael Marreiro de Godoy – nº: 210/2015. De Pesar pelo falecimento do 
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estimado Senhor João Ramos; 213. De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Wander-
lei Martins; 

4. Vereador Adenilson Correia – nº: 211/2015.  De Pesar pelo falecimento da estimada 
senhora Nádia Aparecida Albuquerque de Paula;  

5. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus – nº: 212/2015. De pesar pelo falecimento da 
estimada Senhora Rosemary Camargo da Silva; e 

6. Vereador Alfredo Fernandes Estrada – nº: 214/2015. De Pesar pelo falecimento da 
estimada Senhora Olympia Garcia Brossa, carinhosamente conhecida como “Dona Olívia”. 

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

1. Moções de Congratulações – nºs: 207 e 208/2015 – foram aprovadas por unanimidade; 
2. Moções de Pesar – nºs: 210 a 214/2015 – a Mesa Diretora as encaminhará; e 
3. Indicações – nºs 1427 a 1470/2015 – a Mesa Diretora as encaminhará. 

Tribuna:  
1. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Ressalta o problema do Jardim Suíça sobre a falta de 

manutenção das estradas e que vem sendo procurado constantemente pelos moradores da-
quela localidade, os quais reivindicam as melhorias. Fala que cobrou do responsável pelo 
Departamento de Obras providências para a manutenção das estradas e o mesmo se pronti-
ficou a realizar o que for necessário. Comenta que vem pedindo a abertura de uma viela na 
Avenida Jaboticabal, na altura do n° 266, Bairro Vila Nova, desde o ano de 2013, mas infe-
lizmente sua solicitação não é realizada. Diz sobre a insatisfação com a Sabesp, uma vez que 
fez diversos pedidos com relação ao esgoto que corre a céu aberto e nenhuma atitude é to-
mada. Fala que a população cobra dos Vereadores a realização dos serviços, mas a execução 
dos serviços solicitados é responsabilidade do Senhor Prefeito. Fala que o Bairro Jardim Suíça 
precisa de muitas melhorias como, a realização de “operação tapa-buraco”, pavimentação 
asfáltica e que fez um Requerimento pedido iluminação pública para aquela comunidade, pois 
a falta de iluminação pública causa grandes transtornos à população, entre os quais, a inse-
gurança. 

2. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Agradece a presença dos alunos e profes-
sores da Escola Aquarela por estarem conhecendo esta Casa de Leis. Parabeniza o Vereador 
Donizete Plínio Antonio de Moraes, por ter sido empossado como novo Presidente do PSDB, 
ocasião em que estavam presentes a Deputada Maria Lúcia Amary, o Deputado Federal Vitor 
Lippi e alguns Vereadores. Fala que esteve presente em uma festa na Santa Helena, Capela 
do Cepo e para a sua estranheza, não havia sido feito manutenção nas estradas, uma vez 
que, nunca deixaram de fazer quando se tem novena. 
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Comenta com o Vereador Mauro Salvador Sgueglia 
de Góes, que as estradas de todo o Município estão precárias. 
Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Fala sobre a coleta de lixo que é pago caro 
e os serviços são de péssima qualidade. 
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Diz que o carinho empregado na 
proposta de governo do atual Prefeito não existe. Fala que tudo está caro e os serviços de 
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péssima qualidade.   
3. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Comenta que continuam jogando lixo, entulhos e 

colocando fogo ao redor do campo de futebol Sete de Setembro, no Distrito de São João 
Novo, e pede para que o Prefeito tome alguma atitude. Fala que irá conversar pessoalmente 
com o Sr. Jean Madeira, Secretário de Esportes do Estado de São Paulo para juntos acharem 
uma solução para o problema do campo. Alerta o Senhor Prefeito para que o mesmo realize 
as promessas que foram ditas em campanha. Comenta que os bairros do Distrito de São João 
Novo necessitam de pavimentação asfáltica e a população vem cobrando constantemente. 
Agradece a mulher do Senhor Prefeito, Lenice Rodrigues de Oliveira pelo Projeto “Casa Abri-
go”, que é uma luta deste Vereador para com as mulheres do Município que sofrem violência 
doméstica. Comenta sobre um Projeto que encaminhará ao Prefeito sobre o tratamento de 
Câncer, em que as pessoas têm que se deslocaram até outra Cidade, no caso ao hospital de 
Câncer de Barretos, para fazerem o tratamento, mas o trajeto é muito cansativo, causando 
transtornos a essas pessoas, então, pede para que o Prefeito arrume um local para os paci-
entes ficarem por questão de segurança, tanto dos pacientes, quanto dos motoristas que os 
levam. 
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Parabeniza o Vereador Rafael Marreiro de 
Godoy pelo Requerimento que será transformado em um Projeto e que se o Executivo apli-
casse uma parte do que foi arrecadado no Rodeio, teria condições de dar assistência ao Pro-
jeto acolhedor. 

4. Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Parabeniza o Vereador Rafael Marreiro de Godoy 
pelo Projeto uma vez que a hospedagem é de suma importância.  
Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Parabeniza o Vereador Rodrigo Nunes de 
Oliveira pela burocracia que esta sendo desenrolada na questão da regularização imobiliária, 
e diz que para isso acontecer é preciso ter força política. 
Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Parabeniza o Senhor Sérgio, responsável pelo “mo-
vimentodopedal” e ressalta que o apoio a esse movimento vem fazendo a diferença no espor-
te do Município. Explica que o “movimentodopedal” é um grupo de pessoas que pedalam e 
que começou com pessoas jovens e hoje em dia tem pessoas de todas as idades, entre ho-
mens, mulheres e crianças. Fala que é importante ter um bom partido e unir forças para a-
gregar valores ao Município. Agradece a todos os Vereadores que “derrubaram” o Parecer 
Contrário ao Projeto de Lei nº 057-L, pois o mesmo visa atender as pessoas que realmente 
precisam, com a proibição do corte de energia elétrica nos dias que antecedem os finais de 
semana 
Aparte Vereador José Carlos de Camargo: Tece comentários em relação ao deslocamen-
to de muitos munícipes para outras cidades para a realização de tratamentos contra o cân-
cer. Diz que seria bom que fossem todos de van e que na Prefeitura tem a “Tia Jô” que duas 
vezes por semana leva pessoas até o hospital.  

5. Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga): Cumprimenta os presentes a agradece 
ao Departamento de obras pelos serviços que estão sendo prestados no Distrito de Maylasky 
como, serviços de pavimentação asfáltica e operação tapa-buracos, mas salienta que os tra-
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balhos demoraram muito para começar e muitas coisas ainda precisam ser feitas. Tece co-
mentários sobre a frente parlamentar criada no âmbito da Assembléia Legislativa do Estado 
de São Paulo para discutir os problemas da Rodovia Raposo Tavares e diz que o Deputado 
Márcio Camargo mandou um abraço para todos os Vereadores desta Casa de Leis. Lembra 
que será realizada audiência pública dia 22/10/2015 para discutir as questões que envolvem 
a Rodovia. Comenta seu descontentamento com a concessionária que cuida da Rodovia em 
questão. Em relação ao Departamento de Planejamento da Prefeitura tece críticas sobre a 
dificuldade em se conseguir conversar com o responsável. Fala que no Distrito de Maylasky 
cresceu muito e não foram construídas CRECHEs, EMEIs e CEMEIs para atender a demanda. 
Comenta que se empenha em fazer o melhor para a Cidade sem ficar fazendo politicagem.  

Ordem do Dia: 
1. Veto nº 011/2015-E, de 14/07/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Veta parcial-

mente 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 Ro-
que para o decênio de 2015 a 2025”. O Plenário decidiu rejeitar por unanimidade a Razão 
de Veto nº 011-E, quanto às emendas, quais sejam: 01 e 07/2015; e manter por unanimi-
dade a Razão de Veto quanto à emenda, qual seja: 02/2015, em única discussão, votação 
nominal e maioria absoluta; 

2. Veto nº 012/2015-E, de 06/08/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Veta parcial-
mente 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 Orça-
mentária de 2015 e dá outras providências”. O Egrégio Plenário decidiu rejeitar por unani-
midade a Razão de Veto nº 012-E, quanto às emendas IMPOSITIVAS, quais sejam: 02, 
03, 06, 18, 31, 38, 46, 47, 48, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 74, 76, 78, 79, 80, 83, 
84, 85, 86 e 87/2015 e manter por 05 (cinco) votos favoráveis dos Vereadores Adenilson 
Correia, Alacir Raysel, Etelvino Nogueira, José Carlos de Camargo, e Rodrigo Nunes de Olivei-
ra; e 07 (sete) votos contrários dos Vereadores Alfredo Fernandes Estrada, Donizete Plínio 
Antonio de Moraes, Israel Francisco de Oliveira, Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa 
Henriques de Araújo, Mauro Salvador Sgueglia de Góes e Rafael Marreiro de Godoy a Razão 
de Veto quanto às demais emendas, quais sejam: 01, 04, 07, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 
24, 25, 26, 28, 32, 33, 34, 50, 56, 65, 67, 69, 71, 72, 75 e 81/2015, em única discussão, 
votação nominal e maioria absoluta; 

3. Projeto de Lei nº 026/2015-L, de 12/03/2015, de autoria do Vereador Alacir Raysel, que 
“Declara de Utilidade Pública o Instituto Quero Ser”. O Vereador Alacir Raysel, autor da pro-
positura, solicitou o adiamento para próxima Sessão Ordinária. O Requerimento Verbal foi 
aprovado por unanimidade, em única discussão, maioria simples e votação simbólica; 

4. Projeto de Lei nº 064/2015-E, de 15/06/2015, 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 com 09 (nove) votos contrários dos Vere-
adores Adenilson Correia, Alfredo Fernandes Estrada, Donizete Plínio Antonio de Moraes, 
Etelvino Nogueira, Israel Francisco de Oliveira, Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa 
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Henriques de Araújo, Mauro Salvador Sgueglia de Góes e Rafael Marreiro de Godoy; e 03 
(três) votos favoráveis dos Vereadores Alacir Raysel, José Carlos de Camargo e Rodrigo Nu-
nes de Oliveira, em única discussão, votação nominal e maioria simples; e 

5. Requerimentos – nºs 160 a 166, 168 e 169/2015. Foram aprovados por unanimidade, 
em única discussão, votação simbólica e maioria simples. 

Explicação Pessoal: 
1. Vereador Alacir Raysel: Concede aparte ao Vereador Flávio Andrade de Brito. 

Aparte Vereador Flávio Andrade de Brito: Comenta que estava empenhado em realizar, 
junto à Mesa Diretora da Câmara, o Concurso Público, mas, infelizmente, o mesmo não será 
possível uma vez que um Vereador não quer assinar documentação para dar andamento ao 
processo. Comenta que o Vereador que não assinou os documentos não foi verdadeiro, fa-
zendo com o que outros Vereadores da Mesa Diretora também não assinassem pela realiza-
ção do concurso. Diz que esse Vereador fica fazendo politicagem e é um homem que não 
tem palavra. Fala que quando tiver prova do motivo que fez o Vereador desistir de assinar 
favorável ao concurso público, mostrará para todos. 
Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Diz que ficou entristecido com a notícia e 
gostaria muito que o concurso público fosse realizado. 
Vereador Flávio Andrade de Brito: Comenta que um homem tem que ter atitudes de 
homem e não ficar se passando por amigo. Fala que quando erra, procura sempre assumir e 
consertar o problema.  
Aparte Vereador José Carlos de Camargo: Fala que o cancelamento do concurso público 
é uma vergonha para esta Casa de Leis, tendo em vista que muitas pessoas já estavam estu-
dando e buscando informações sobre o mesmo. 
Aparte Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Diz que a necessidade de se fazer o con-
curso público vem sendo apontada pelo Tribunal de Contas já há alguns anos.  

2. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Ressalta que foi presidente desta Casa de Leis no 
ano de 2012, e no mesmo ano o Tribunal de Contas já exigia que fosse realizado o concurso 
público. Diz que os Vereadores que compõem a Mesa Diretora precisam entrar em um acordo 
e fazer o melhor para a Câmara. 
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Comenta que os Vereadores pre-
cisam se unir e achar uma solução, pois o concurso público é necessário. Fala que a Câmara 
Municipal está defasada de funcionários, por isso é muito importante o concurso. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que a Câmara precisa de mais funcionários, os 
que têm são muito competentes e se superam para realizar todas as atividades. Comenta 
que as modificações realizadas na Praça da Matriz não trouxeram nenhum benefício à popu-
lação, pois árvores foram cortadas e os bancos retirados. Além disso, o piso foi trocado e o 
ladrilho encontra-se todo sujo. Diz não concordar com o desvio da Rodovia Raposo Tavares e 
que todos os Vereadores juntos, deveriam fazer uma Moção de Repúdio e encaminhar ao 
Governador do Estado, pois para se fazer esse pedaço do desvio serão gastos quase noventa 
milhões de reais. Em relação ao que comentou o Vereador José Carlos de Camargo sobre 
funcionária da Prefeitura que leva paciente duas vezes por semana para São Paulo, diz que 
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isso é caso de boletim de ocorrência, uma vez que não é permitido cargo de confiança reali-
zar esse tipo de serviço. 

3. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Tece comentários sobre a Resposta de 
um Requerimento de autoria do Vereador Rafael Marreiro, e diz que pelo detalhamento de 
informações não deve ter sido a Prefeitura de São Roque que o respondeu. Comenta que a 
chuva é muito necessária nesse momento, porém muitas pessoas vão sofrer com a falta de 
motonivelamento e cascalhamento nas estradas do Município. Agradece a Diretoria do PSDB 
e a confiança dos Vereadores Etelvino Nogueira, Mauro Salvador Sgueglia de Góes e do Ex-
Prefeito, por estarem presentes no evento em que foi empossado Presidente do PSDB. Co-
menta que a Cidade de São Roque não está evoluindo e que o ano que vem será pior, tudo 
isso por causa da falta de competência do Poder Executivo Municipal. Fala que aguarda pela 
prisão de todos os envolvidos nos crimes cometidos em relação à Santa Casa, pois essas pes-
soas usaram uma entidade pública para desviar dinheiro 
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Comenta que a cada dia que passa as pessoas en-
volvidas no problema da Santa Casa, estão se contradizendo mais. 
Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Fala que todas as vezes que essas pesso-
as envolvidas forem pegas, vão tentar achar uma forma de fugir e mudar o foco da questão. 
Agradece a visita do Deputado Federal Vitor Lippi, que irá nos ajudar em relação à saúde no 
Município, e a Deputada Maria Lúcia Amary que também veio prestigiar a nova presidência 
do PSDB em São Roque. 

4. Vereador Etelvino Nogueira: Ressalta que a questão de manutenção das Estradas não 
está fácil, principalmente nos bairros mais afastados e fica preocupado já que a cada dia que 
passa pioram as condições de tráfego. Comenta que a reforma do Posto de Saúde do Bairro 
do Carmo foi finalizada e o mesmo se encontra bonito, porém a atual médica entrou de férias 
e não da para inaugurar o Posto sem médico. Diz que é preciso mais médicos no Bairro do 
Carmo, tendo em vista que está tendo um crescimento significativo da população naquela 
localidade. 
Aparte Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga): Parabeniza o Vereador Etelvino 
Nogueira pelo empenho no Bairro do Carmo, que hoje tem Posto de Saúde, Creche, entre 
outras benfeitorias, que só favorecem a população. 
Vereador Etelvino Nogueira: Diz que faltam muitas coisas assim como em outros lugares 
do Município, mas que tem se empenhado nas reivindicações. Fala que é preciso a união dos 
Vereadores para a melhoria da Cidade. Comenta que muitas pessoas ficam criticando o tra-
balho dos Vereadores, mas explica que cada Vereador tem sua forma de trabalhar, e se não 
fosse por isso, não teriam sido eleitos. 

5. Vereador Flávio Andrade de Brito: Comenta que na semana passada junto com o 
Vereador Adenilson Correia, visitaram o Senhor Vivaldo, Engenheiro chefe do Departamento 
de Estradas de Rodagem (DER) para buscarem uma solução em relação ao trecho da Rodo-
via Engenheiro Renê Benedito compreendido entre os Distritos de São João Novo e Maylasky, 
aonde vem acontecendo muitos acidentes.  
Aparte Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga): Parabeniza o Vereador Flávio 
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Andrade de Brito pelos trabalhos que vem desenvolvendo na Cidade.  
Vereador Flávio Andrade de Brito: Fala que foi chamado no Bairro da Ponte Preta, onde 
os moradores estão fazendo um movimento contra a implantação de um aterro para descarte 
de lixo que será implantando na Cidade de Araçariguama justamente em um local em que 
existe nascente de rio. Ressalta que isso prejudicará a Cidade de São Roque, tendo em vista 
que será o maior lixão de toda a região. Diz que estará junto com a população lutando contra 
o lixão.  

6. Vereador Israel Francisco de Oliveira (Toco): Diz que com relação ao concurso público, 
em nenhum momento foi contra sua realização e que os Vereadores precisam discutir a 
questão e chegar a uma conclusão, sem fugir das responsabilidades. Explica que foi discutido 
o valor da contratação da instituição que realizará o concurso público, que é de oitenta e 
cinco mil reais, mas juntos estarão resolvendo a questão. Fala sobre a retirada de um ponto 
de ônibus do Jardim Boa Vista, mas que foi recolocado depois de muitos pedidos dos mora-
dores e deste Vereador. Diz que os pedidos dos Vereadores representam os anseios das Co-
munidades nas quais foram eleitos. Critica a situação que se encontram as escolas da cidade, 
sem nenhuma manutenção. Diz que vem sendo dada a devida manutenção nas escolas. Fala 
sobre a Rodoviária do Município que se encontra em situação precária, com banheiros sujos e 
sem portas, cheio de fezes de pombo.  
Aparte Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga): Diz que um rapaz foi fazer as 
manutenções na Rodoviária, mas ficou pior do que estava e quando chove vaza mais água 
pelo telhado do que antes.  
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que a Rodoviária necessita de uma reforma 
geral, mas infelizmente o Executivo não consegue realizar nenhuma benfeitoria. Finaliza di-
zendo que se as pessoas não conseguem fazer coisas novas deveriam, ao menos, cuidar do 
que existe, mas nem pintar os prédios públicos estão conseguindo. 

Encerram-se os trabalhos às 21h55min. 
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