
 
 

Ata da 34ª Sessão Ordinária de 09 de Outubro 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 Salvador Sgueglia de Góes e Israel Francisco de Oliveira 
 

Vereadores presentes: Adenilson Correia (Mestre Kalunga), Alacir Raysel, Alexandre Rodrigo 
Soares, Alfredo Fernandes Estrada, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino Nogueira, Flávio 
Andrade de Brito, Israel Francisco de Oliveira, José Antonio de Barros, José Carlos de Camargo, 
Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, Rafael Marreiro de Godoy, 
Rodrigo Nunes de Oliveira e Mauro Salvador Sgueglia de Góes.  
Vereadores ausentes: nenhum. 

Início dos trabalhos às 17h27min. 
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 33ª Sessão Ordinária, realizada em 05 de Outubro de 2015, foi lida e aprovada por 
unanimidade; 

2. A Ata da 34ª Sessão Extraordinária, realizada em 05 de Outubro de 2015, foi lida e aprovada or 
unanimidade; 

3. A Ata da 35ª Sessão Extraordinária, realizada em 05 de Outubro de 2015, foi lida e aprovada 
por unanimidade; 

4. O Presidente coloca em votação o Requerimento nº 260/2015, de autoria do Vereador 
Etelvino Nogueira, que “Solicita a inclusão do Requerimento nº 259/2015, em regime de tra-
mitação de Urgência Especial, na pauta da 34ª Sessão Ordinária”. O Requerimento foi aprovado 
por unanimidade em única discussão e votação simbólica. 

      Projeto do Executivo 
1. Veto nº 014-E, de 05/10/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Veta integralmente o 

autógrafo nº 4.441/2015 (Projeto de Lei nº 060/2015-L, de 17/06/2015, de autoria do Vereador 
José Carlos Camargo), que “Dispõe sobre a proibição de cobrança de tarifa de esgoto em locais 
que não possuem esgoto tratado”. 

2. Projeto de Lei n° 086/2015 – E, de 05/10/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza 
o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$ 85.337,51 (oitenta e cinco mil, tre-
zentos e trinta e sete reais e cinquenta e um centavos), no orçamento vigente”. 

Requerimentos solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito: 
1. Vereador Etelvino Nogueira– nº: 218. Solicita informações referentes ao campo de futebol 

no Bairro do Saboó; 254. Solicita informações referentes à reserva de recursos para o paga-
mento do décimo terceiro salário dos servidores da Prefeitura. 

2.  Vereador José Carlos de Camargo - nº: 247. Solicita informações sobre o terreno que seria 
doado para o Clube do Palmeiras para construção de um CT; 248. Solicita informações do Se-
nhor Prefeito de São Roque, sobre o reajuste salarial dos Servidores Municipais; 250/2015. 
Solicita execução de serviços de limpeza e manutenção, na Praça Largo dos Mendes, no Centro 
de São Roque. 

3. Vereadores Mauro Salvador Sgueglia de Góes - nº: 255/2015. Solicita informações 
referentes à possibilidade de realização, em caráter de urgência de manutenção na ponte locali-
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zada na Estrada do Maciel, Vila Maciel, Distrito de Maylasky. 
4.  Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes– nº: 256. Solicita informações sobre a 

possibilidade de podas de árvores, localizadas ao longo da Rua Doutor Fleury, em frente ao 
Colégio CB, no Jardim das Flores; 257. Solicita informações sobre a possibilidade de realização 
de serviços de capinação e limpeza na Praça Maria Aparecida Rodrigues, localizada no final da 
Rua Dr. Marrey Junior, no Bairro do Taboão; 258/2015. Solicita informações sobre a atual 
sede da Guarda Civil Municipal. 

Indicações solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito: 
1. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus – nºs: 1716. Solicita a implantação de faixa de pedestre 

na Avenida Piracicaba, em frente à Hipermarcas, Vila Nova São Roque; 1717. Reitera indicação 
n° 1638/2013 que “Solicita a construção de uma lombada na Avenida Piracicaba, na altura do 
imóvel n° 137, Vila Nova”; 1718. Reitera Indicação n° 1641/2013, que “Solicita a construção de 
uma lombada na Rua Ourinhos, altura do imóvel n°50, Vila Nova São Roque.”; 1719. Reitera 
Indicação n° 2059/2013, que “Solicita a construção de 02(duas) lombadas na Rua Alcides Viei-
ra, Quinta dos Teixeiras.” 

2. Vereador Alfredo Fernandes Estrada – nº 1720/2015. Solicita capinação e roçada na Rua 
Ernestino Campos, ao lado do n° 85, Parque Varanguera. 

3. Vereador Alexandre Rodrigo Soares 1721/2015. Solicita realização de serviços de 
motonivelamento e cascalhamento na Estrada da Ponte Lavrada. 1722. Solicita realização de 
serviços de motonivelamento e cascalhamento nas vias públicas do Bairro Sorocamirim; 1723. 
Solicita a realização de serviços de limpeza e roçada nas vias públicas da Vila Amaral; 
1724/2015. Solicita a realização de limpeza em todas as vias públicas da Vila Aguiar. 

4. Vereador Flávio Andrade de Brito – nºs: 1725. Solicita a instalação de uma cobertura na 
entrada do Posto de Saúde do Distrito de São João Novo; 1726/2015. Solicita a realização de 
serviços de limpeza, roçada e capinação nas vias públicas do Distrito de São João Novo; 
1727/2015. Solicita a realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada 
do Paiol, Garcia, Ponte Preta, Serrinha, São Julião, Taxaquara, Vila Vinha. Mont Serrat, São João 
Velho, Volta Grande, todas localizadas no Distrito de São João Novo. 

5. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes - nºs: 1728/2015. Solicita serviços de 
motonivelamento e cascalhamento na Estrada do Maciel, Distrito de Canguera. 

6.  Vereador Rafael Marreiro de Godoy – nºs: 1729. Solicita construção de portal Turístico na 
divisa se São Roque com Itapevi; 1730. Solicita a construção de dois banheiros na Praça Take-
shy Ishimaru, Distrito de São João Novo; 1731. Solicita instalação de câmeras de segurança na 
área central do Distrito de São João Novo; 1732. Solicita motonivelamento e cascalhamento na 
Estrada Lazaro Oliveira Santos, após o Sítio Santa Clara, Distrito de São João Novo; 1733. Soli-
cita reforma no Campo José Antonio Dias Bastos, Conhecido como Campo do 7, no Distrito de 
São João Novo; 1734. Solicita limpeza e roçada nas margens do córrego do Bairro São João 
Velho, Distrito de São João Novo; 1735. Solicita a colocação de 03(três) postes, com bico de 
luz na travessa localizado ao lado do Ginásio de Esportes de São João Novo; 1736. Solicita 
colocação de 02 (duas) lombadas na Rua José Benedito Rodrigues, em frente aos n°s 207 e 
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227, Distrito de São João Novo; 1737. Solicita execução de serviços de limpeza de todas as 
bocas de lobo, localizadas no Distrito de São João Novo; 1738/2015. Solicita implantação de 
um abrigo de ônibus, na Rod. Rene Benedito Silva, Km 65,5 depois do Pesqueiro Vale Verde. 

7. Vereador Etelvino Nogueira – n°s: 1739. Reitera pedido feito através da Indicação n° 
1687/2015, solicitando serviços de motonivelamento, cascalhamento e roçada na Estrada da 
Serrinha do Carmo, Travessa Ernesto Firmino de Moraes e Travessa Rosária Firmino de Moraes; 
1740. Reitera pedido feito através da Indicação n° 1571/2015, solicitando alargamento da Tra-
vessa Ernesto Firmino de Moraes, localizada no Bairro da Serrinha; 1741. Reitera pedido feito 
através da Indicação n° 955/2015, solicitando a instalação de braços de iluminação (78) luminá-
rias, na Estrada Serrinha do Carmo; 1742. Reitera pedido feito através da Indicação n° 
1663/2015, solicitando a implantação de lombadas na Estrada Municipal do Carmo (próximo ao 
mercado portal e laboratório Teçam), Bairro de Carmo; 1743. Reitera pedido feito através da 
Indicação n° 1661/2015, solicitando raspa de asfalto em frente as casinhas localizadas próximo 
“Adega do Caeté”, e também em frente a chácara “Presente de Deus”, todas localizadas na 
Estrada Municipal do Caeté; 1746. Reitera pedido feito através da Indicação n° 1631/2015, 
solicitando serviços de motonivelamento e cascalhamento nas vias localizadas no Recanto do 
Sábia, nas seguintes Ruas: dos Canários, do Sábia, das Andorinhas, do Cardeal, dos Pintassil-
gos, das Gaivotas, localizadas no Bairro do Carmo; 1747. Reitera pedido feito através da Indi-
cação n° 1239/2015, solicitando serviços de motonivelamento e cascalhamento pra Estrada 
Municipal do Caeté; 1748. Reitera pedido feito através da Indicação n° 1545/2015, solicitando 
pavimentação asfáltica da Estrada José Silvestre da Rocha, localizada no Bairro Juca Rocha; 
1749. Reitera pedido feito através da Indicação n° 1684/2015, solicitando operação “tapa bu-
raco” em trecho da Estrada Municipal do Carmo (inicializando na cabeceira da Ponte Luiz Gon-
zaga da Rocha), Bairro do Carmo; 1750. Reitera pedido feito através da Indicação n° 
1466/2015, solicitando serviços de motonivelamento e cascalhamento e lombadas para Avenida 
Centro Social dos Inspetores, Loteamento Clube dos Oficiais, Bairro do Carmo. 

8. Vereador Adenilson Correia– nºs: 1744. Indica a construção de uma Creche e EMEI 
(CEMEI) no Distrito de Maylasky; 1745. Indica a construção de uma EMEF no Distrito de Ma-
ylasky; 1753. Reitera pedidos feito através das Indicações n°s 176 e 542/2015, solicitando 
motonivelamento e cascalhamento em todas as vias da Vila Lino; 1754. Solicita pavimentação 
asfáltica da viela que liga a Rua Jorge Araújo, entre os imóveis n°s 211 ao 229, à Rua Leôncio 
de Toledo, entre os imóveis n°s 372 ao 380, no Distrito de Maylasky; 1755. Solicita sinalização 
de trânsito na área central do Distrito de Maylasky, incluindo a praça, ponto de táxi, via em 
frente à EMEF Prof. Tibério Justo da Silva e CEMEI Adelina Mischiatti Caparelli; 1758. Solicita 
com urgência, motonivelamento e cascalhamento na Rua do Moinho, Bairro Santo Antonio de 
Cima/Serrinha; 1768. Reitera pedido feito através do Ofício Vereador n°1718/2015, solicitando 
reforma e revitalização da quadra da EMEF Prof. Tibério Justos da Silva; 1769. Reitera pedido 
feito através do Ofício Vereador n°1550/2015, solicitando motonivelamento de um trecho da 
Rua Carlos Pedroso e da Rua Batista Pedroni até a “Fábrica de Bloco”; 1770. Reitera pedido 
feito através do Ofício Vereador n°1299/2015, solicitando podas de árvores na Rua Francisco 
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Pedroso e cortes definitivos, se necessário em frente ao imóvel n°157, Vila Lombardi, Distrito de 
Maylasky; 1771. Reitera pedido feito através do Ofício Vereador n°1369/2015, solicitando aber-
tura de passagem para pedestres embaixo do viaduto Vasco Barioni, no Distrito de Maylasky; 
1772/2015. Reitera pedido feito através do Ofício Vereador n°1512/2015, solicitando pavi-
mentação da viela que se liga à Rua Antonio Porfírio Elizário. 

9. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – n°s: 1751. Reitera as Indicações n°s 
1000/2013 e 379/2014, solicitando a reabertura de passarela de pedestres situada na Avenida 
Antonio Dias Bastos, abaixo do Viaduto Abel de Almeida, bem como a construção de lombofaixa 
em ambos os sentidos da referida via; 1752. Solicita que a Prefeitura promova o agendamento 
para a realização de serviços de limpeza e capinação no Cemitério do Cambará, devido à apro-
ximadamente providências do “Dia de Finados”(02 de Novembro); 1756. Reitera a Indicação 
n°1751/2015, solicitando a reabertura de Passarela de pedestres situada na Avenida Antonio 
Dias Bastos, abaixo do Viaduto Abel de Almeida, bem como a construção de lombofaixa em 
ambos os sentidos da referida via; 1757. Reitera pedidos feitos através das Indicações n°s 
1426/2010 e 2002/2013, solicitando implantação de “mão única” no tráfego da Rua José Daniel 
Arnóbio, sentido Centro/Bairro;1760. Reitera as indicações n°s 154/2011 e 837/2013, solicitan-
do a construção de dois reservatórios de água no Jardim Renê; 1761. Reitera as Indicações n°s 
066/2013 e 396/2015, solicitando reservatório de água no Bairro Alto da Serra; 1767. Reitera 
pedido feito através da Indicação n°1221/2015, solicitando “mão única” em trecho da Avenida 
João Pessoa que vai do imóvel n°472 ao de n°683 e, também, estacionamento em 45°; 
1759/2015. Solicita que seja mudado o lugar da faixa para carga/descarga de veículos que se 
encontra na Rua Pedro Vaz n°203, para o seu local antigo na Marginal, uma vez que a mesma 
atrapalha a Seguradora que tem no local. 

10. Vereador Alacir Raysel – n°s: 1762. Reitera a Indicação n°1110/2015, solicitando implan-
tação de redutor de velocidade na Rua Pio XII, Jardim Mosteiro; 1763. Reitera a Indicação n° 
1434/2015, solicitando operação “tapa buraco” na Avenida Guilherme de Almeida, n°124, e Rua 
Vinicius de Moraes, n°165 e 189, Gabriel Pizza; 1764. Reitera a Indicação n°1423/2015, solici-
tando que seja recolhido o monte de detrito que se encontra na área verde localizada no final 
da Rua João Colo, Parque Primavera (Gabriel Pizza); 1765. Reitera a Indicação n° 1600/2015, 
solicitando motonivelamento e cascalhamento nas vias públicas do Bairro Sorocamirim; 
1766/2015. Reitera a Indicação n°189/2015, solicitando implantação de caixa com tubulação 
para captação das águas pluviais no início do subidão da Estrada do Pinheirinho, próxima da 
Estrada dos Mendes e a Rua Vicenzzo Rampini, Bairro dos Mendes. 

 Moções: 
1. Vereador Etelvino Nogueira – nº 246/2015. De Congratulações ao Desembargador Doutor 

Antônio Mesquita de Oliveira. 
2. Vereador Israel Francisco de Oliveira – n° 253/2015. De Apoio ao Projeto de Lei de 

iniciativa popular “Corrupção Nunca Mais”.  
3. Vereador Alacir Raysel – nº 255/2015. De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor 

Serafim da Cruz.  
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4. Vereador Adenilson Correia – n° 256/2015. De Pesar pelo falecimento da estimada 
Senhora Julieta de Godoy. 

5. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – n° 257. De pesar pelo falecimento do 
estimado Senhor Daniel Helfstein, 258/2015. De pesar pelo falecimento da estimada Senhora 
Odete Madrigrano. 

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

1. Moções de Congratulações – nºs: 246/2015 – foram aprovadas por unanimidade;  
2. Moção de Apoio – n° 253/2015 – foi aprovada por unanimidade; 
3. Moções de Pesar – nºs: 255, 256, 257 e 258/2015 – a Mesa Diretora as encaminhará; e 
4. Indicações – nºs 1716 a 1766/2015 – a Mesa Diretora as encaminhará. 

Tribuna:  
1. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta que a situação do Município de São Roque, 

não é diferente das demais Prefeituras da Região, Prefeituras com problemas pela má gestão dos 
governantes. Fala que há necessidade dos Vereadores cobrarem do Senhor Prefeito, para dar 
uma reduzida nos gastos com cargos comissionados, no intuito de que se faça uma reserva fi-
nanceira para realizar algumas obras no Município. Fala que em todo lugar que vai, só recebe 
críticas da população, pelos desmandos do Prefeito. Diz que como Vereador sempre cobrou dos 
Prefeitos as atitudes, que não estava de acordo. Fala que é o momento de cobrar do Senhor 
Prefeito, porque falta um ano para acabar seu mandato. Diz que cobrou da Administração pas-
sada, quando foi realizada a obra da Marginal de acesso ao Bairro do Taboão, onde a Adminis-
tração gastou um total “x” na construção da Avenida, com um jardim ao lado, gastando 70 % 
em serviços com jardinagem, quando poderia ter construído duas pistas, acrescentando mais 
30%. Parabeniza o Ministério Público, por acatar a denúncia feita contra o Ex-Prefeito, no caso 
Esfera. Cobra do Ex-Prefeito, porque no seu entender, tem que ser dada satisfação à população, 
por parte do Ex-Prefeito, no caso Esfera. Comenta que cobrou e não foi compreendido pelas 
pessoas defensoras do Ex-Prefeito. Diz que na parte central da Cidade, todas as ruas da foram 
reduzidas. Afirma que cobrou da Administração passada e cobra da Administração atual. Lembra 
que fazia sozinho, oposição ao Senhor Prefeito. Diz que os Vereadores vêm sendo cobrados e a 
Administração não se preocupa. 
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que o Vereador Alfredo é um Vereador 
crítico, que cobra sempre o que é necessário. Diz que não vê preocupação do Executivo atual, 
para com a Cidade. Fala que o Prefeito realiza compras com gastos excessivos, e não se preocu-
pa. Informa que a Administração, está licitando aquisição de salgadinhos e bolos, no valor de 
600 mil reais. Diz a Prefeitura realiza pagamentos excessivos para a coleta de lixo, compra dos 
playgrounds. Questiona quem vai devolver esse dinheiro para o Município. Afirma que o Verea-
dor Alfredo está coberto de razão e faz cobranças justas e corretas.  
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que se a situação não está boa, a atitude correta 
é enviar denúncias ao Ministério Público. Comenta que na Administração passada, houve muitos 
desmandos e na Administração atual também. Alerta que há necessidade de cobrar sempre. Fala 
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que os Vereadores não podem aceitar os gastos de 600 mil reais com salgadinhos, precisa fazer 
denúncias no Ministério Público. Informa que precisa cobrar também do Ex-Prefeito, sobre o 
caso Esfera, para prestar informações à população, e não vai aceitar que as pessoas venham 
denegrir o bom nome do Vereador.  
Aparte Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Pede perdão, ao Vereador 
Alfredo Fernandes Estrada, pela indelicadeza, e fala que como Cidadão, sente estranheza ao ver 
o posicionamento do Vereador Alfredo Fernandes Estrada, depois de dois anos e meio, de muitos 
discursos condenando a Administração atual, e nas últimas três semanas, vem se concentrando 
na Administração passada, e que houve mudança no perfil do Vereador.  
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que o seu perfil é sempre o mesmo cobrar provi-
dências da Administração, porque os Vereadores têm muito o que fazer em prol do Município. 

2. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Comenta que hoje, veio para este Legislativo, 
com a intenção de não fazer pronunciamento na Tribuna, mas mediante a alguns discursos, se 
vê na obrigação de participar. Fala que com relação ao discurso do Vereador Alfredo Estrada, 
respeita a opinião, e o respeita como Vereador, e como amigo também, mas é preciso ter dis-
cernimento e saber separar as coisas. Lembra o que falou nas Sessões anteriores, se o Ex-
Prefeito tiver algum problema com a Justiça, ele que pague, mas ele não pode ser alvo de ata-
ques constantes em todas as Sessões Legislativas, e não pode ter sua Administração, comparada 
com a Administração atual, porque aí é injusto demais. Fala que não existe comparação da Ad-
ministração do Ex-Prefeito, com a Administração atual, que tem muitos processos protocolados 
no Tribunal. Fala que, quanto à administração atual, é só analisar as respostas dos Requerimen-
tos dos Vereadores, para detectar os muitos desmandos existentes do Senhor Prefeito, como a 
falta de capacidade técnica do mesmo, problemas com a Santa Casa sem recursos para pagar os 
funcionários. Informa que os Interventores do Hospital Santa Casa, foram demitidos. Diz que 
estranhamente o Tribunal de Contas deixou apartado, da Prestação de Contas do atual Prefeito, 
de 2013, as denúncias protocoladas pelas compras dos playgrounds e lousas digitais, gastando 
valores excessivos. Fala que vai solicitar informações ao Tribunal de Contas, sobre esses proces-
sos de denúncias, contra o atual Prefeito Senhor Daniel, feitas no ano de 2013, e porque suas 
contas de 2013, foram aprovadas pelo referido Tribunal, sem merecimento. 
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que no discurso, o Vereador Donizete, 
citou que “o Ex-Prefeito não pode ser alvo de ataques constantes em todas as Sessões Legislati-
vas”, mas no seu entender, o que não pode é um Ex-Prefeito publicar no jornal que “quem não 
votou a favor do Tribunal é desonesto”. Fala que a Estrada da Serrinha foi asfaltada para melho-
rar o empreendimento do Ex-Prefeito. 
Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Fala que o Vereador Alfredo está coberto de 
razão, mas não se pode esquecer que benefícios levados próximos as propriedades dos empresá-
rios favorecem a população daquela localidade. Informa que recebeu resposta de Requerimento 
com implantação de 500 bicos de luz, da Administração atual, contra 15 mil bicos de luz, instala-
dos na Gestão passada. Fala que não existe comparação das gestões do Ex-Prefeito, com a ges-
tão do Prefeito Daniel, porque são muitos os acontecimentos estranhos na gestão do atual Pre-
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feito. Informa que recebeu Ofício da Promotoria, solicitando provas quanto aos desmandos do 
Senhor Prefeito, para o qual, imediatamente enviou as provas. Faz uma correção da sua fala na 
Tribuna da Sessão passada, quando disse que o Senhor Fernando Pereira Leite, substituiu o Se-
nhor Cláudio Góes, na Presidência da Sindus Vinho, cometeu equívoco. Pede desculpas na sua 
fala da Tribuna da Sessão passada, porque o Senhor Fernando Pereira Leite, por imposição do 
Senhor Prefeito, assumiu a Presidência da Festa Expo São Roque. Diz que encara essa substitui-
ção de Presidente da Festa como insegurança por parte do Senhor Prefeito, porque o Senhor 
Cláudio Góes, praticamente implantou a festa da Expo São Roque, em São Roque. Quando na 
verdade ele foi substituído, pelo Senhor Fernando, apenas para a organização da 23ª Expo São 
Roque. Fala que o Senhor Prefeito deveria se preocupar mais com as necessidades da Cidade, 
com a prestação de serviços das empresas de limpeza, capinação e roçada, que nunca foram 
vistas na Cidade e recebem valores altos, sem executar os serviços no Município. Agradece a 
ACIA e à Rosana, pela cooperação com a Semana da Prevenção da doença do Câncer de Mama. 

3. Vereador Etelvino Nogueira: Afirma que não vê com bons olhos as discussões exaltadas 
entre os Vereadores desta casa. Comenta que vê com tristeza a discussão com o Nobre Vereador 
Alfredo Estrada, por conta das divergências políticas, porque o respeita como Vereador, devido 
aos longos anos que convivemos no legislativo, Ressalta que cada Vereador tem seu mérito. Fala 
que espera uma união entre os Vereadores para buscar entendimentos junto ao Governo Esta-
dual e Federal para resolver os problemas municipais, que são muitos na área da saúde, educa-
ção, segurança entre outros, e solucionar as diversas carências financeiras municipais, pois a 
situação do Município está insustentável, devido a ma gestão que se desenvolve em nosso muni-
cípio, O que mais preocupa é que nos demonstrativos da Saúde, do segundo quadrimestre, cons-
ta que existia recursos no valor de um pouco mais de 13 milhões Reais, que já foram repassados 
para a Santa Casa, no período que se encontravam os interventores que saíram de janeiro a 
agosto, e tudo indica que o município não tem recursos para cumprir as suas obrigações, Relata 
as situações preocupantes do Município, com a questão das obras que está insustentá-
vel;referente a manutenção das estradas de terras no município, a situação deve piorar ainda 
mais uma vez que a Administração alega estar sem recursos financeiros, mais como explicar esse 
fenômeno, não tem recursos mais a receita prevista para 2015, vem acontecendo ate alem do 
previsto, estranho falar que esta faltando dinheiro, deveriam assumirem que gastaram amais do 
que deveriam esse e o verdadeiro motivo, da população, não contar com diversos tipos de servi-
ços prioritários como: a prestação de serviços de limpeza,nos bairros, a realização dos serviços 
de manutenção nas escolas. Fala que se este ou aquele Vereador, sentir que é preciso defender 
este ou aquele grupo político que defenda, mais com coerência, Fala que cada grupo tem os 
seus problemas a resolver. Fala que os problemas do Município são muitos, e hoje estão surgin-
do problemas jamais vistos nas Administrações passadas do nosso município, como hoje se vê a 
população reclamando do setor de obras, a Santa Casa sem recursos financeiros para fazer pa-
gamentos dos seus funcionários e médicos Informa que graças aos repasses financeiros da Câ-
mara, os funcionários da Santa Casa, receberam hoje os seus salários, referente ao mês de se-
tembro, e os próximos meses como será.  
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Aparte Marcos Augusto Issa de Araújo: Fala que os Interventores saíram da Santa Casa, 
porque o dinheiro acabou. 
Vereador Etelvino Nogueira: Comenta que resta aprovar o Projeto de Lei que se encontra na  
pauta de hoje e emenda dos Srs. Vereadores, para disponibilizar recursos novamente a Santa 
Casa, para que possa pagar os salários atrasados dos médicos desde o mês de agosto, Fala que 
há necessidade dos Vereadores buscarem entendimentos para socorrer a Santa Casa. Diz que os 
Vereadores devem deixar as divergências de lado, para apoiar a Santa Casa, com os novos In-
terventores, a Senhora Fabíola e Senhor Francisco. Questiona se algum vereador ainda tem dú-
vidas, quanto aos primeiros Interventores, quando eu avisa que eles  estavam destruindo a San-
ta Casa, e iam entregar a Instituição pior do que encontraram”. Afirma que esses cidadãos de-
vem ser punidos. Parabeniza os dois novos Interventores da Santa Casa, pela coragem de assu-
mirem a entidade nesse momento difícil. 
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Diz que os Interventores têm que ser 
punidos realmente. Conclama aos Vereadores para se unirem para resolver estes problemas da 
Santa Casa, porque os Interventores deixaram a Santa Casa em estado de emergência. 
Vereador Etelvino Nogueira: Diz que está a disposição para colaborar com a Santa Casa. Fala 
que há necessidade de apoiarmos os novos Interventores e Diretores da Santa Casa, porque é o 
único Hospital da Região, para que possam atravessar essa faze difícil que vão ter pela frente, 
mais comenta que tão logo tenha se o conhecimento da real situação da Entidade e pelo menos 
se consiga deixar como estava quando foi decretada a Intervenção, que se encerre essa malfa-
dada intervenção que esta sendo um câncer para a nossa Santa Casa. 

4. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que se sente honrado por elaborar uma Moção 
de Apoio ao Projeto de Lei de Iniciativa Popular, “Corrupção Nunca Mais”. Convida todos os Ve-
readores para assinar juntos, pois infelizmente é o que vivemos atualmente no País. Comenta 
que o Brasil está passando por um momento de crise financeira, por conta da corrupção dos 
governantes, que se alastrou pelo País. Cumprimenta o Senhor Celso Mello, e a todos os Mem-
bros da Loja da Maçônica Colunas de São Roque, pelos trabalhos prestados e pela demonstração 
do que é a Maçonaria. Diz que o País está passando por crise financeira, por conta da corrupção. 
Comenta que o se vê no Brasil, ocorre porque o País está dominado por verdadeiros bandidos 
em todas as esferas, e o que se vê na TV e nas redes de comunicação, todos os dias são as no-
tícias de corrupção, como mensalões e mensalinhos, operações que detectaram muitos corrupto-
res políticos, e se fala de acordos e acordos, e em perdas de milhões e trilhões de Reais, que 
colocam o País em crise. Comenta que quando se fala em crise na economia, se observa que o 
Município de São Roque, está com situação crítica de crise. Informa que o preocupante é que a 
Administração Municipal licitou e se comprova através do Edital nº 76/2015-E, onde consta o 
valor de mais de 600 mil reais, para compra de salgadinhos e doces, e teve como vencedora 
uma padaria. Fala do valor excessivo gasto pelo Senhor Prefeito, quando é necessário economi-
zar. Fala do valor de mais de um milhão de reais, para a folha de pagamento aos cargos comis-
sionados. Comenta que enquanto o País está em crise financeira, o Senhor Prefeito gasta valores 
excessivos, sem se preocupar em deixar reservas financeiras para o Município. Relata que a San-
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ta Casa está com necessidades urgentes de recursos financeiros, está próxima ao caos. Questio-
na o Senhor Prefeito, cadê a economia do Município. Apela ao Senhor Prefeito para enxugar gas-
tos, com a devolução do resto dos veículos de aluguel. Apela também ao líder da Bancada. Vere-
ador Rodrigo Nunes, junto ao Senhor Prefeito, para rever esse processo de Licitação, onde cons-
ta a despesa com valor de 600 mil reais para compras dos salgadinhos e bolos. Fala dos valores 
altos pagos à empresa coletora de lixo, enquanto as escolas estão com necessidades de manu-
tenção. Diz que enquanto um grupo tenta reverter a situação da corrupção, outro grupo desper-
diça o dinheiro público. 
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Diz que no período de janeiro a agosto, a Prefeitura 
pagou 7 milhões e meio, para a empresa coletora de lixo, com toda essa barbaridade de lixo 
acumulado em todos os cantos da Cidade. 
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que há necessidade do Senhor Prefeito Municipal 
fazer a diferença, e trabalhar em prol da população.  

Ordem do Dia: 
1. Projeto de Lei nº 078/2015-E, de 15/09/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 

sobre alteração do art. 18, da Lei n°3062, de 23 de maio de 2007”. Foi aprovado unanimidade, 
em única discussão, votação nominal e maioria simples. 

2. Projeto de Lei n° 078/2015 –L, de 25/09/2015, de autoria do Vereador Etelvino Nogueira 
que, “Dá denominação de “Rua Major PM Lauro Durães” à Via pública localizada no Loteamento 
Clube dos Oficiais da Polícia Militar, no Bairro do Carmo”. Foi aprovado por unanimidade, em 
única discussão, votação nominal e maioria simples. 

3. Projeto de Lei n° 079/2015 –L, de 02/10/2015, de autoria do Vereador Flávio Andrade de 
Brito que, “ Dispõe sobre oficialização, identificação e denominação de próprios públicos muni-
cipais”. Foi aprovado por unanimidade, em única discussão, votação nominal e maioria simples. 

4. Projeto de Lei nº 080/2015-E, de 29/09/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 
sobre abertura de crédito suplementar no valor de R$ 3.720.000,00 (três milhões, setecentos e 
vinte mil reais)”. Foi aprovado unanimidade, em primeira discussão, votação nominal e maioria 
simples. Foi aprovado em primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta. 

5. Projeto de Lei nº 082/2015-E, de 01/10/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza 
o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$ 22.100,00 (vinte e dois mil e Cem 
reais) no orçamento vigente”. Foi aprovado em primeira discussão, votação nominal e maioria 
absoluta. 

6. Projeto de Lei nº 083/2015-E, de 01/10/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza 
o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$ 1.800.000,00 (um milhão e oito-
centos mil reais) no orçamento vigente e EMENDA”. A Emenda e o Projeto foram aprovados 
em primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta. 

7. Requerimentos – nºs 218, 247, 248, 250, 254 a 258/2015. Foram aprovados por 
unanimidade, em única discussão, votação simbólica e maioria simples. 

Explicação Pessoal: 
1. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Convida a todos para participar da Festa das Crianças e 
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da Nossa Senhora Aparecida, que se realizará no Bairro do Marmeleiro, no dia 12 de Outubro. 
Fala das atitudes dos funcionários da Empresa Vivo, instalada na entrada da Vila Nova São Ro-
que, os quais estacionam seus veículos nas calçadas, atrapalhando o bom andamento do trânsi-
to e causando transtornos aos pedestres. Agradece ao Senhor Antonio Carlos do Prado (MI-
GUÉ), ao XINGU, ao Pedrão e demais funcionários da sua equipe de trabalho nas obras munici-
pais, pelos relevantes serviços prestados no Município. Fala que são poucos os funcionários do 
Setor de Obras, para atender o Município todo. Cobra do Senhor Prefeito a execução de servi-
ços de podas de árvores, nos Bairros da Vila Nova São Roque, Jardim Marieta, Vila São Rafael e 
Região. Diz que há um ano faz o mesmo pedido de poda de árvores nos mesmos bairros, e a 
Prefeitura até o momento nada fez. Afirma que trabalha com honestidade.  

2. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Cobra do Senhor Prefeito providências para 
os problemas do Distrito de Canguera. Diz que não existe serviços executados nas estradas, e 
que o Bairro do Pavão está abandonada, o acesso à estrada dos Venâncios, sobre a creche do 
Distrito de Canguera, que se encontra com suas grades amarradas no portão além da falta de 
tudo, o Centro Esportivo abandonado. Comenta que fez três requerimentos para o centro de 
lazer de Canguera que se tornou casa de prostituição infantil. Fala que o estabelecimento fe-
chado teve suas portas arrombadas, e também virou prostíbulo, a Escolas Euclides de Oliveira, 
com lixo por toda parte, com a existência de mais três lombadas na Estrada do Vinho, Estrada 
do Sorocamirim, que é estrada dos turistas, local produtivo de alcachofras. Cobra do Senhor 
Prefeito a execução de serviços de manutenção nas estradas e nas escolas do Distrito de Can-
guera. Informa que os locais turísticos do Distrito de Canguera, que mais geram riquezas para o 
Município se encontram abandonados, e a Prefeitura não toma providências para as necessida-
des dos bairros do Distrito de Canguera. Questiona a Administração quanto ao paradeiro do 
veículo Santana, que era de uso do Senhor Prefeito. Diz que os Vereadores cooperam com a 
população votam projetos de interesse do Município. Diz que o Prefeito da Cidade tem que fazer 
a diferença.  

3. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Comenta sobre a resposta inadequada dada ao seu 
Requerimento, enviada esta Casa de Leis, pelo Dr. Rizzo. Diz que Dr. Rizzo foi infeliz na respos-
ta ao seu Requerimento, na qual se mostrou indiferente aos problemas enfrentados pelas pes-
soas com problemas de saúde, que precisam se deslocar de suas cidades em busca de trata-
mento adequado. Fala que as pessoas merecem carinho. Comenta que elaborou Requerimento 
sobre a locação de casa acolhedora na Cidade de Barretos, para acomodar os pacientes de São 
Roque, que precisam permanecer na Cidade de Barretos, para serem atendidos no Hospital do 
Câncer. Comenta que o Poder Executivo, foi infeliz com a resposta enviada a este Vereador, 
mesmo se desculpando. 

 Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Informa que na Cidade de Barretos, 
existe a cultura de acolher aos pacientes vindos de toda parte do País. Diz que a resposta do 
Dr. Rizzo foi muito evasiva. Sugere juntar as forças com outras cidades, para organizar a casa 
acolhedora na Cidade de Barretos. Diz que recebeu resposta inadequada do Dr. Rizzo, quando o 
questionou quanto a responsabilidade de organizar a Santa Cassa de São Roque.                  
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 Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Lembra que quando atuou como Presidente da 
Câmara de São Roque, o Prefeito disponibilizou uma Ambulância para permanecer em São João 
Novo. Diz que teve como resposta do Dr. Rizzo: que disponibilizou um carro para permanecer 
em São João Novo. Cobra do Senhor Prefeito Municipal, o retorno da Ambulância para o Distrito 
de São João Novo. Informa que se houver descaso do Senhor Prefeito em disponibilizar a Am-
bulância para o Distrito, que é obrigação da Prefeitura, ele em conjunto com os comerciantes 
locais, comprarão uma Ambulância para o Distrito de São João Novo. Questiona o Senhor Pre-
feito, quanto ao paradeiro da empresa de capinação e roçada que recebem valores excessivos 
para prestação de serviços e jamais foi vista prestando serviços no Município. Agradece ao Se-
nhor Zico pela realização da Romaria a Pirapora do Bom Jesus, que foi um sucesso. Parabeniza 
a Família Nunes, e Comerciantes do Distrito de São João Novo pela colaboração com a Festa 
das Crianças realizada no dia 12 de outubro. Informa que não teve cooperação da Prefeitura 
para a realização dos eventos no Distrito de São João Novo. 

4. Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA): Parabeniza ao Deputado Estadual 
Carlão Camargo, aos Senhores Marcos Neves, Igor Soares e os 37 Deputados e demais autori-
dades, pelos trabalhos realizados em prol da Frente Parlamentar de Defesa e Desenvolvimento 
da Rodovia Raposo Tavares. Informa que esteve presente junto aos Vereadores Etelvino No-
gueira, que Presidirá a Frente Parlamentar no Município, junto aos Vereadores Alfredo Fernan-
des Estrada, Luiz Gonzaga de Jesus, demais Vereadores e autoridades, presentes na Cidade de 
Cotia, para assistir palestras sobre o grande trabalho dos 37 Deputados integrantes da Frente 
Parlamentar em defesa da duplicação e desenvolvimento da Rodovia Raposo Tavares, nos Mu-
nicípios. Cumprimenta os Vereadores, Luiz Gonzaga, Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino No-
gueira, por integrarem como Membros do referido Movimento, e ao Vereador Etelvino Nogueira, 
que atuará como Presidente dos Trabalhos da referida Frente Parlamentar. Convida os Vereado-
res e população, para participar do evento de palestra sobre a Frente Parlamentar em Defesa 
da Duplicação e Desenvolvimento da Rodovia Raposo Tavares, que será realizado no dia 22, de 
outubro de 2015, a partir das 19 horas, no Plenário desta Casa de Leis. Ressalta que é contra o 
domínio da empresa CCR no Município é contra o domínio da empresa privada CCR no Município 
de São Roque. Cobra do Senhor Prefeito a construção de uma EMEF, no Distrito de Maylasky. 
Informa que o Distrito de Maylasky, se encontra em fase de crescimento com a inauguração de 
mais um Condomínio, o Condomínio da Porta do Sol. Comenta que esteve na Prefeitura e teve 
uma péssima recepção. Cobra do Senhor Prefeito, a execução de conclusão do Campo de Ma-
ylasky. Espera que a obra da construção do campo esteja concluída, até o dia 18 de outubro de 
2015, data que será inaugurada. Comenta que no evento da Frente Parlamentar em defesa da 
Rodovia Raposo Tavares, foi apresentada no Telão, a proposta em 3 D, e espera que o projeto 
saia do papel e aconteça na prática. Explica que a Frente Parlamentar foi instituída através de 
Resolução nº 870 da Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo, é uma associação de de-
putados, de caráter suprapartidário, destinado a promover, em conjunto com representantes da 
sociedade civil e órgãos públicos afins, a discussão e o aprimoramento da legislação e políticas 
públicas para o Estado referentes a um determinado setor, ou seja, é através delas que os par-
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lamentares conseguem forças para pleitear recursos junto ao Governo Estadual. Comenta que 
torce para que o projeto seja realizado, devido à ocorrência de muitos acidentes nessas rodovi-
as. Ressalta que o momento é histórico, e precisamos aproveitar a boa vontade desses jovens 
Deputados, com total apoio do Governador Geraldo Alckmin. Cobra do Senhor Prefeito a execu-
ção de duas obras que são a construção de uma calçada na Rua Benedita dos Santos Caparelli, 
e outra na próxima a Viela próxima ao Mineiro. Critica a Prefeitura pelo péssimo atendimento 
dispensado a sua pessoa quando esteve em visita ao Prédio da Prefeitura, para resolver pro-
blemas do Distrito de Maylasky. 

Encerram-se os trabalhos às 20h50min. 
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