Ata da 40ª Sessão Ordinária de 23 de Novembro 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
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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 18h12min.
Expediente:
Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos Direitos
Humanos pelo Vereador José Antonio de Barros.
A Ata da 39ª Sessão Ordinária, realizada em 16 de Novembro de 2015, foi lida e aprovada por
unanimidade;
A Ata da 40ª Sessão Extraordinária, realizada em 04 de Novembro de 2015, foi lida e aprovada
por unanimidade;
A Ata da 41ª Sessão Extraordinária, realizada em 05 de Novembro de 2015, foi lida e aprovada
por unanimidade;
A Ata da 42ª Sessão Extraordinária, realizada em 16 de Novembro de 2015, foi lida e aprovada
por unanimidade;
O primeiro secretário faz a leitura do Relatório Mensal sobre a execução de coleta, tratamento
e destinação do final do lixo na Estância Turística de São Roque, referente ao mês de Setembro/201, informando que o mesmo encontra-se a disposição dos Senhores Vereadores, para
consulta, na Diretoria Técnica Legislativa;
O Presidente coloca em votação o Requerimento nº 333/2015, de autoria do Vereador
Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, que “Solicita a inclusão do Requerimento nº
332/2015, em regime de tramitação de Urgência Especial, na pauta da 40ª Sessão Ordinária”.
O Requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão e votação simbólica; e
O Presidente coloca em votação o Requerimento nº 335/2015, de autoria do Vereador
Etelvino Nogueira, que “Solicita a inclusão do Requerimento nº 334/2015, em regime de tramitação de Urgência Especial, na pauta da 40ª Sessão Ordinária”. O Requerimento foi aprovado
por unanimidade em única discussão e votação simbólica.
Projetos do Executivo
Razão de Veto n°015/2015-E, de 18/11/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Veta
integralmente o autógrafo n°4.454/2015 (Projeto de Lei n°074-L, de 09 de Setembro de 2015,
de autoria do Vereador José Carlos de Camargo)”, que “Dá nova redação ao art. 3º da Lei Municipal n°972, de 10/09/1973, e dá outras providências”;
Razão de Veto n°016/2015-E, de 18/11/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Veta
integralmente o autógrafo n°4.459/2015 (Projeto de Lei n°087-L, de 16 de Setembro de 2015,
de autoria do Vereador José Carlos de Camargo)”, que “Autoriza o Poder Executivo a abrir cré-
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dito adicional suplementar no valor de R$250.000.00 (duzentos e cinquenta mil reais) no orçamento vigente”;
Projeto de Lei n° 095/2015-E, de 12/11/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$19.233,40 (dezenove
mil, duzentos e trinta e três reais e quarenta centavos) no orçamento vigente”.
Projeto de Lei n° 096/2015-E, de 16/11/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais) no orçamento vigente”;
Projeto de Lei n° 097/2015 - E, de 16/11/2015, de autoria do Poder Executivo, que
“Dispõe a abertura de crédito suplementar no valor R$2.800,150 (dois milhões, oitocentos mil
e cento e cinquenta reais)”;
Projeto de Lei n° 098/2015-E, de 16/11/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) no orçamento vigente”; e
Projeto de Lei n° 099/2015-E, de 16/11/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe
sobre alteração na Lei n°4.467 de 14 de Outubro de 2015”.
Projeto do Legislativo
Projeto de Resolução nº 028-L, 19/10/2015, de autoria do Vereador Marcos Augusto Issa
Henriques de Araújo, que “Prorroga o prazo de funcionamento da Comissão de assuntos Relevantes- CAR, instituída com a finalidade de averiguar a condição de bem público ou privado de
imóvel localizado na esquina da Avenida Antonino Dias Bastos e da Rua Enrico Dell” Acqua
(Estacionamento Shopping)”.
Requerimentos solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito:
Vereador Etelvino Nogueira – nº: 323. Solicita informações referentes à possibilidade de
realização de operação “tapa buraco” na Estrada Municipal do Carmo, em especial em trecho
próximo ao Município de Vargem Grande Paulista, bem como ao longo da Estrada até o Distrito
de Canguera; 329. Solicita informações sobre serviços de terraplanagem, realizados nas margens de área pública, no loteamento Sun Valey, Bairro do Caeté; 331/2015. Solicita cópias
das Atas das reuniões do Conselho de Administração do Fundo de Seguridade Social de São
Roque, referentes ao período de Janeiro/2013 à Novembro/2015.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada – nº: 324/2015. Solicita informações sobre a
possibilidade de construção de uma Praça no final da Rua Alzemiro de Mello, em frente rotatória, espaço público.
Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – n°: 330/2015. Solicita cópia, na íntegra,
de todo o processo licitatório n°6.149/2015 e, também, dos autos da Sindicância instaurada
para apurar eventual irregularidade nesse processo.
Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nº: 332/2015. Solicita cópia da
documentação do Processo que originou a compra de um Trator Agrícola, por parte da Prefeitura Municipal.
Indicações solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito:
Vereador José Carlos de Camargo – n°s: 2027/2015. Solicita demarcação de um ponto
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de Táxi Livre, no Shopping Catarina, onde poderão estacionar três Táxis somente de São Roque, no local de estacionamento nas imediações do Shopping.
Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nºs: 2028. Solicita manutenção
da Ponte de Madeira, em frente ao Sítio Campininha, Recanto das Acácias, Saboó;
2029/2015. Solicita realização de operação “tapa buraco” na Rua Don João VI, Goianã.
Vereador Alexandre Rodrigo Soares – nºs: 2030. Solicita realização de serviços de
motonivelamento e cascalhamento na Estrada da Ponte Lavrada; 2031. Solicita realização de
serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada da Serrinha; 2032. Solicita motonivelamento e cascalhamento nas vias públicas do Planalto Verde; 2033. Solicita execução de
serviços de limpeza nas ruas da Vila Aguiar; 2034. Solicita execução de serviços de limpeza
em todas as vias da Vila Santo Antonio; 2035/2015. Solicita executar serviços de roçada, na
Estrada Mario de Andrade.
Vereador Adenilson Correia – nºs: 2036. Solicita a manutenção (Conserto) da calçada
localizada na Avenida Alfredo Salvetti n°129, em frente ao CS II – Posto de Saúde ao lado do
Terminal Rodoviário Ayrton Senna; 2037. Solicita, urgentemente, a revitalização do CS II _
Posto de Saúde localizado na Rua Alfredo Salvetti n°129, ao lado do Terminal Rodoviário Ayrton Senna; 2038. Solicita a construção de uma casa de zeladoria e a colocação de um zelador
no Estádio Municipal Benedito de Jesus Albuquerque – “Pé de Vento”, localizado no Distrito de
Maylasky; 2051. Solicita a colocação de ventiladores no saguão do velório localizado no Cemitério da Paz; 2052. Reitera pedido feito através do Ofício Vereador n°2107/2015, solicitando,
urgentemente, fechamento de buraco em frente à creche na Rua Leôncio de Toledo, n°280,
Distrito de Maylasky; 2053. Reitera pedido feito através do Ofício Vereador n°2114/2015, solicitando com urgência, operação “tapa buraco” na Rua Luiz Matheus Maylasky, a começar por
trecho em frente ao imóvel n°142; 2057. Solicita as seguintes benfeitorias nas ruas Luiz Lambiazzi e Pinheirinho: Alinhando, colocação de tubulação para captação de águas pluviais e recapeamento asfáltico; 2058. Reitera pedido feito através do Ofício Vereador n°1509/2015,
solicitando limpeza da esquina na Rua Aparecido N. de Moraes com a Rua Dezeis Vitor da Silva,
Jardim Ponta Porã, Distrito de Maylasky; 2059. Reitera pedido feito através do Ofício Vereador
n°1367/2015, solicitando a implantação de lombada próximo ao n°176 da Rua Francisco Lambiazzi, no Distrito de Maylasky; 2060/2015. Solicita, com urgência, a revitalização da EMEF
Prof. Tibério Justos da Silva.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada – n°s: 2039/2015. Solicita execução de serviços de
motonivelamento e cascalhamento das Ruas Ermelindo José da Silva e Argeu Lombardi, Estrada do Condor, Guaçu.
Vereador Alacir Raysel – nºs: 2040. Solicita motonivelamento e cascalhamento na Rua
Giuseppe Trimarco, Bairro Gabriel Pizza (Referência 2ª rua à esquerda na Estrada dos Pessegueiros); 2041. Reitera a Indicação n°1999/2015, 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; 2042. Solicita motonivelamento e cascalhamento na Estrada do Pinheirinho, com início na confluência da Estrada
dos Mendes e Rua Vicenzzo Rampini, Bairro dos Mendes; 2043. Reitera a Indicação
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n°1998/2015, solicitando manutenção do campo de futebol socyete e implantação de espaço
para lazer com playground, na área localizada na Avenida Guilherme de Almeida e Rua Jorge
de Lima, Bairro Gabriel Piza; 2044. Reitera a Indicação n°1997/2015, solicitando motonivelamento, cascalhamento, implantação de guias e sarjetas, rede coletora de esgoto, rede de águas, pavimentação asfáltica e iluminação pública na Rua Don Gaspar e Rua Dom Pedro I,
Jardim Villaça e Jardim Mosteiro; 2045. Reitera a Indicação n°1995/2015, solicitando serviços
de limpeza, construção de pista de caminhada, playground e colocação de poste com braço de
iluminação pública em área localizada no final de cada Rua do Parque Primavera (Gabriel Pizza); 2046. Reitera Indicação n°1994/2015, solicitando executar pavimentação asfáltica na Rua
Roque Soares de Camargo, Jardim Santa Maria, Bairro Gabriel Piza; 2047. Reitera a Indicação
n°1855/2015, solicitando pintura de faixa de pedestres na Avenida São Manuel, em frente ao
Supermercado Estância, Jardim Villaça; 2048. Reitera a Indicação n°1764/2015, solicitando
que seja recolhido o monte de detrito que se encontra na área verde localizada no final da Rua
João Colo, Parque Primavera (Gabriel Piza); 2049/2015. Reitera a Indicação n°1698/2015,
solicitando motonivelamento e cascalhamento na Estrada dos Mendes, principalmente em trecho após o término da pavimentação asfáltica, Taboão.
7. Vereador Luis Gonzaga de Jesus – nº: 2050. Solicita realização de poda de árvore na Rua
Guararema, próximo ao imóvel n°212, Vila Nova; 2054. Solicita roçada, capinação e limpeza
na Avenida Prefeito Bernardino de Lucca; 2055. Solicita operação “tapa buraco” na Rua Zacarias Miranda, Jardim Marieta; 2056/2015. Solicita operação “tapa-buraco” na Rua Auriflama,
Vila Nova.
8. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – nºs: 2061. Solicita fechamento de buraco
na altura do imóvel n°25 da Rua Santana, localizada próxima ao centro da cidade; 2082. Solicita serviços de remendo asfáltico na Rua José Bonifácio de Andrade e Silva, em frente ao
n°114, Jardim Meny; 2083. Solicita operação “tapa buraco” nas vias da Vila Amaral, Parque
Aliança e Jardim Conceição; 2084. Reitera pedido feito através da Indicação n°148/2015, solicitando a construção de portal turístico na entrada do Jardim Villaça; 2085. Reitera pedido
feito através da Indicação n°973/2015, solicitando a restauração da estação de Trem localizada
no Distrito de Canguera e a sua utilização para o desenvolvimento de atividade de caráter social; 2086. Reitera pedido feito através da Indicação n°565/2015, solicitando a restauração da
Estação Ferroviária de Maylasky; 2087/2015. Solicita a realização da operação “tapa buraco”
nas vias do Bairro do Junqueira.
9. Vereador Etelvino Nogueira – n°s: 2062. Reitera pedido feito através da Indicação
nº1847/2015, solicitando serviços de motonivelamento e cascalhamento para Rua Roque Dandretta e Loteamento Sítio Colibri, Bairro Caeté; 2063. Reitera pedido feito através da Indicação
n°1885/2015, solicitando serviços de motonivelamento, cascalhamento e roçada, para a Rua
Municipal da Serra, localizada no Bairro Caeté, conforme foto que segue anexo; 2064. Reitera
pedido feito através da Indicação n°1817/2015, solicitando a colocação de um ponto de ônibus, tipo concha, na Estrada Municipal do Caeté, com o cruzamento da Rua Araraquara; 2065.
Solicita execução de serviços de limpeza de tubulação de águas pluviais da escola Roque Verani, conforme foto em anexo; 2066. Solicita limpeza em trecho da Estrada do Aguassaí, con-
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forme foto em anexo; 2067. Solicita roçada ao redor da EMEF Roque Verani, conforme foto
anexo; 2068. Solicita serviços de roçada para Estrada Municipal do Carmo; 2069. Reitera pedido feito através da Indicação n°1842/2015, solicitando operação “tapa buraco” em trecho da
Estrada Municipal do Carmo (inicializando na cabeceira da ponte Luiz Gonzaga da Rocha) Bairro do Carmo; 2070. Reitera pedido feito através da Indicação n°1843/2015, solicitando alargamento da Travessa Ernesto Fermino de Moraes, Bairro da Serrinha; 2071. Reitera pedido
feito através da Indicação n°1686/2015, solicitando tubulação de águas pluviais para Travessa
Rosária Fermino de Moraes e Ernesto Fermino de Moraes
10. Vereador Rafael Marreiro de Godoy – nºs: 2072. Solicita a instalação de 02 (dois)
banheiros na Praça Takeshi Ishimaru, Distrito de São João Novo; 2073. Solicita instalação de
câmeras de segurança na área central do Distrito de São João Novo; 2074. Solicita a colocação de uma placa indicativa as Vilas e os seguintes bairros: Fazenda Roma, Bairro Garcia, Bairro Ponte Preta, Fazenda Butantã e Araçariguama; 2075. Solicita limpeza nas margens do córrego Taxaquara, localizada na Praça Takechi Ishimaru, São João Novo; 2076. Solicita serviços
de Roçada, e limpeza dos bueiros na Vila Holf e Morro do Piolho, Distrito de São João Novo;
2077. Solicita a colocação de Placa Indicativa de denominação na Praça Erineusa Amorim da
Silva, Distrito de São João Novo; 2078. Solicita colocação de placa denominativa com CEP da
Rua Emidio Castanho, Bairro São Julião, Distrito de São João Novo; 2079. Solicita a implantação de um abrigo de ônibus, na Rodovia Renê Benedito Silva, esquina com a Rua José Antônio
de Oliveira Pinto, Bairro São João Velho, Distrito de São João Novo; 2080. Solicita implantação
de um abrigo de ônibus, na Rodovia Renê Benedito Silva, Km 56,5, próximo ao Pesqueiro Valle
Verde, Bairo Volta Grande, Distrito de São João Novo; 2081/2015. Solicita pavimentação
asfáltica das Estradas no Distrito de São João Novo, nos Bairros São Julião, estrada do Lazinho,
Vila Vinhas, Vila Antática, estrada do paiol, Estrada da Serrinha, Estrada dos Romeiros e São
João Velho.
Moções:
1. Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira – nº 289/2015. De Congratulações ao La Maison de
la Bière, em face realização da Primeira Etapa do evento ciclístico “Erdinger Non-Alcoholic Active Tour 2015”.
2. Vereador Rafael Marreiro de Godoy – n°291/2015. De Congratulações à equipe de Vôlei
da Escola Professor Epaminondas de Oliveira, do Distrito de São João Novo, nas Olimpíadas
Gremistas. O autor da Moção requereu verbalmente o adiamento para a próxima Sessão Ordinária. O Requerimento foi aprovado por unanimidade.
3. Vereador Adenilson Correia – n°292/2015. De Pesar pelo falecimento do estimado
Senhor José Carriço Pires.
4. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes – n° 294/2015. De Pesar pelo falecimento
do estimado Doutor Renato Campi.
5. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – n°296/2015. De Pesar pelo
falecimento da estimada Senhora Ana Maria Alegrete Martinho.
Matérias analisadas no expediente:
(Com parecer favorável da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação).
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1. Moções de Congratulações – n° 289/2015 – foram aprovadas por unanimidade;
2. Moções de Pesar – n° 292, 294 e 296/2015 – foram aprovadas por unanimidade;
3. Indicações – nºs 2027 a 2081/2015 – a Mesa Diretora as encaminhará.
Tribuna:
1. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Comenta que estava assistindo na TV o programa
sertanejo, “No Alto da Serra”, viu a Tia Lina (Mãe do Vereador Mauro Góes) participando do
Programa, enaltecendo a Cidade de São Roque e convidando o povo para visitar a Cidade,
prestigiar a coisas bonitas da Cidade e degustar a alcachofra. Parabeniza Tia Lina pela divulgação da Cidade de São Roque, no Programa Sertanejo “No Alto da Serra”. Diz que ficou feliz,
por ver pessoa simples elevando o nome da Cidade de São Roque, no Programa da TV. No Alto
da Serra”. Diz que após o Senhor Prefeito ter rompido o contrato do pagamento do Prolabore
com a Polícia Militar, muitos policiais militares pediram transferências para outras regiões. Cobra do Senhor Prefeito a realização de concurso Público para a Guarda Civil Municipal.
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Informa que o contrato excluído do
pagamento do Prolabore à Polícia Militar, não poderá ser reativado por força de Lei.
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Solicita a força política da Senhora Dalva, do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, para reivindicar junto ao Senhor Prefeito para a realização de concurso público para a Guarda Civil Municipal de São Roque. Afirma que pelo Distrito
de Canguera, passam muitos turistas e há necessidade de providenciar mais segurança para o
local. Cobra do Senhor Prefeito, a realização de ronda turística no Distrito de Canguera, para
melhorar a segurança pública naquela localidade.
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Fala do prejuízo causado pela questão do rompimento
do convênio do pagamento do Prolabore, pago aos policiais militares. Diz que perdeu-se os
serviços de cobrança de multa no trânsito, feito pela Policia Militar nos finais de semana, por
consequencia do ato do Senhor Prefeito, de ter rompido o contrato com a Polícia Militar, de
pagar o Prolabore.
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Fala da esperança dada pelo Senhor Prefeito, em
reunião com o Senhor Charbel, Chefe de Gabinete do Prefeito, que será realizado o Projeto
Acolhedor, (alugará casa) na Cidade de Barretos, para acolher o pessoal de São Roque, quando
for fazer exames no Hospital do Câncer. Fala que foi conquistada a Casa de Abrigo(Convênio
com a Prefeitura) às Senhoras vítimas de violência doméstica, e resta conquistar essa casa
acolhedora de Barretos, aos pacientes de São Roque, em busca da tratamento do Câncer.
Cumprimento o Senhor Prefeito por estar sendo realizado serviço de capinação no Distrito de
São João Novo. Apela ao Senhor Prefeito, para que estenda essa capinação para a Cidade toda.
2. Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Parabeniza o Presidente da Câmara, o Vereador
Flávio e a todos os Vereadores pelo empenho e busca de apoio para a Santa Casa de São Roque. Informa que esteve conversando com funcionários e achou que teve uma idéia dos repasses, para a Santa Casa, mas o Presidente da Câmara, Vereador Flávio Andrade de Brito, já teve
a idéia antes dele e vem trabalhando as possibilidades de repasses de recursos financeiros à
Prefeitura, para que seja transferido à Santa Casa, neste final de ano. Diz que fica feliz pelo
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Vereador Flávio Andrade de Brito estar trabalhando para ajudar a Santa Casa. Ressalta que
protocolou Moção de Congratulações ao La Maison de la Bière, em face da realização do Evento ciclístico “Erdinger Non-Alcoholic Active Tour 2015”, e que o Evento do passeio ciclístico foi
promovido pela empresa, patrocinado pela cerveja Erdinger Alkoholfrei. Informa que Domingo,
dia 22 de Novembro de 2015, participou do evento ciclístico, com sua esposa e filha, percorreu
o trajeto: Mata da Câmara, Planalto Verde, Vila Rossa, Gabriel Piza. Diz que foi um evento bem
sucedido, com a presença de muitos visitantes à Cidade. Informa que sexta-feira (dia 20 de
novembro) assistiu na Brasital, uma apresentação de Jazz, que teve como apresentador o Jovem James Baptista, Coreógrafo, bailarino, autor de textos e compositor responsável pelos
ensaios das músicas, apresentadas no evento. Fala que o espetáculo está sendo exibido toda
sexta e sábado. Fala que protocolou uma Moção de Congratulações ao jovem James Batista.
Informa que a Platéia contou com mais de 150 pessoas. Fala que esse jovem tem potencial
diferenciado. Convida a todos para conhecer o trabalho do jovem empreendedor. Parabeniza o
Jovem James Batista, pelo brilho naquilo que faz.
Aparte Vereador José Carlos de Camargo: Comenta que foi questionado por funcionários,
que diziam: O que os Vereadores estão fazendo para recuperar a Santa Casa? Respondeu que,
os Vereadores têm aprovado os repasses de recursos financeiros à Prefeitura, para que seja
transferido à Santa Casa de Misericórdia.
Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Ressalta que a Câmara Municipal faz a diferença, e
que nos próximos dias o Presidente da Câmara estará reunido com os Vereadores para o assunto devolução de recursos financeiros à Prefeitura, para ser transferido à Santa Casa de São
Roque. Parabeniza o Presidente Flávio Andrade de Brito, por fazer a diferença.
3. Vereador Adenilson Correia(MESTRE KALUNGA): Diz que saúde é prioridade na vida das
pessoas. Fala que na qualidade de Presidente da Comissão Permanente de Saúde, sabe da
importância da saúde e as dificuldades enfrentadas pelo poder público com a calamidade da
saúde no Brasil, inclusive nas grandes cidades, como nas Cidades de São Paulo e Sorocaba.
Parabeniza a todos do Poder Legislativo que estão empenhados em ajudar a Santa Casa de
São Roque, que está na UTI. Fala que a Santa Casa é uma entidade privada, mas requer a
ajuda de todos. Informa que a Câmara Municipal fará devolução de recursos financeiros à Prefeitura, para ser transferido à Santa Casa, ainda neste final de ano. Parabeniza o Presidente
Flávio e a todos os Vereadores por estar fazendo a parte, socorrendo a Santa Casa. Afirma que
as dificuldades financeiras enfrentadas pela Santa Casa serão superadas. Explica que cada verba é destinada a um setor, que verba da saúde é para o setor da saúde, verba da educação é
para o setor da educação. Fala que a Prefeitura está com dificuldades para realizar concurso
público, mas há necessidade da realização do concurso público, para o setor de obras nos distritos, pois falta mão de obra, para executar serviços de manutenção nas estradas de terra,
como no Bairro do Rosário, Vila Vilma e demais bairros da Cidade de São Roque. Diz que não
mede esforços para fazer sua parte. Cobra do Senhor Prefeito a execução de manutenção e
revitalização e pintura na Escola e na quadra da Escola Professor Tibério Justo da Silva, com a
retirada dos restos de parques danificados da Creche Adelina Mischiatti Caparelli. Cobra do
Departamento de Educação, uma atenção especial, para a retirada dos brinquedos obsoletos
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das escolas e execução de melhorias nas escolas. Fala que o Jornal “O Informante” publicou
matéria, na qual diz que “Os moradores de São Roque, sofrem com os descasos da Sabesp”.
Fala que a empresa Sabesp, deve dar prioridade à construção da estação de tratamento de
esgoto no Município.
4. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta que vai falar da Santa Casa.
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Informa que viu comentário maldoso na rede social Face Book, feito pelo Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira. Lança o desafio ao
Vereador Rodrigo Nunes, que evidenciou nas redes sociais, a hipótese do Vereador Donizete
ter participação na arrecadação do Estacionamento da Santa Casa, e desafia a quem quiser, e
que tiver provas desse fato, e deixa claro que não participa de fraudes.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Informa que esteve quinta-feira, junto ao Chefe de
Gabinete Charbel e Advogado Ricardo, que afirmaram que o Administrador da Instituição já
tinha médico para o setor da Maternidade da Santa Casa.
Aparte Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Diz que essas coisas não podem acontecer. Diz
que o Senhor Prefeito, dá um a ordem de serviços aos seus Assessores, e os mesmos executam outras que não tem nada a ver. Fala que as árvores não estão sendo podadas, a ruas se
encontram sem manutenção, os rios sem serviços de drenagem com suas margens sujas. Ressalta que os Vereadores elaboram documentação reivindicando melhorias constantemente, mas
o Senhor Prefeito não toma conhecimento das reivindicações, e os serviços não são realizados.
Ordem do Dia:
1. Projeto de Lei n°081/2015-L, 30/09/2015, de autoria do Poder executivo, que “Estima a
receita fixa e despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo para o Exercício de
2016” e EMENDAS 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 24, 25, 26,
27, 29, 30, 33, 34, 35e 36. A Emenda n° 01 foi aprovada por unanimidade em segunda discussão, votação nominal e maioria absoluta. A Emenda nº20 foi aprovada por 11 (onze) votos
favoráveis dos Vereadores Adenilson Correia, Alexandre Rodrigo Soares, Alfredo Fernandes
Estrada, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino Nogueira, Israel Francisco de Oliveira,
José Antonio de Barros, José Carlos de Camargo, Luis Gonzaga de Jesus, Mauro Salvador
Sgueglia de Góes e Rafael Marreiro de Godoy, e 03 (três) votos contrários dos Vereadores Alacir Raysel, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo e Rodrigo Nunes de Oliveira. As Emendas
nºs 02, 03, 04, 05, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 34, 35 e
36 foram aprovadas por 09 (nove) votos favoráveis dos Vereadores Adenilson Correia, Alfredo
Fernandes Estrada, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino Nogueira, Israel Francisco de
Oliveira, Luis Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, Mauro Salvador
Sgueglia de Góes e Rafael Marreiro de Godoy, 05 (cinco) votos contrários dos Vereadores Alacir
Raysel, Alexandre Rodrigo Soares, José Antonio de Barros, José Carlos de Camargo e Rodrigo
Nunes de Oliveira em primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta. O Projeto foi
aprovador por unanimidade em segunda discussão, votação nominal e maioria absoluta.
2. Projeto de Resolução n°028/2015-E, 19/11/2015, de autoria do Vereador Marcos Augusto
Issa Henriques de Araújo, que “Prorroga o prazo de funcionamento da Comissão de Assuntos
Relevantes – CAR, instituída com a finalidade de averiguar a condição de bem público ou pri-
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vado de imóvel localizado na esquina da Avenida Antonino Dias Bastos e da Rua Enrico
Dell’Acqua (Estacionamento do Shopping)”.Foi Aprovado por unanimidade em única discussão,
votação nominal e maioria simples.
3. REDAÇÃO FINAL ao Projeto de Lei nº 081-E, de 30/09/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Estima a Receita e fixa a Despesa de Município de São Roque, Estado de São Paulo,
para o exercício de 2016”. Foi aprovada por unanimidade em única discussão, votação simbólica e maioria absoluta.
4. Requerimentos – nºs 323 a 324, 330 a 332 e 334/2015. Foram aprovados por
unanimidade, em única discussão, votação simbólica e maioria simples.
Explicação Pessoal:
1. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Diz que sente feliz pela resposta dada ao Requerimento do Vereador Etelvino, pela informação que o Senhor Prefeito revogou o Pregão da aquisição de coxinha. Sugere ao Senhor Prefeito para revogar o pregão realizado para aquisição
desnecessária de postes de iluminação pública. Diz que como é época de chuva, vê a situação
critica que se encontra a Cidade, coberta pelo matagal e sem limpeza nos rios. Informa que vê
os funcionários do Departamento de obras trabalhando, fazem o que podem e o que não podem, trabalham com a boa vontade, sem equipamentos, sem maquinários e sem materiais
para recuperação das ruas e estradas públicas municipais. Comenta que sente saudades do
Prefeito Florzinha (Efaneu), porque cuidava dos jardins e o Município era bem cuidado. Nesta
Administração o que se vê agora, é a Cidade coberta pelo matagal. Critica péssima maneira
que foi conduzida a Intervenção, dos antigos Interventores na Santa Casa, que faliram a Santa
Casa. E que hoje os novos Interventores Fabíola e Francisco nada podem fazer sem dinheiro e
com a Santa Casa falida. Diz que vê com tristeza o cenário da Santa Casa, que hoje é preocupante, com a Maternidade fechada. Fala que se preocupa com as 360 famílias (funcionários) da
Santa Casa e com as dificuldades financeiras da Santa Casa, com a irmandade de mais de 140
anos. Critica o Senhor Prefeito pelo Decreto, que criou a Intervenção que foi péssima para a
Cidade, foi prometido melhorias para a Santa Casa, e resultou com a falência do Hospital. Afirma que não compactua com a atuação da Administração Municipal que só atraem desgraça
para o Município. Fala que a população está descontente.
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Afirma que o Vereador Israel está
coberto de razão. Diz que a Santa Casa foi entregue aos Interventores com 500 mil reais de
dívida, que é uma dívida irrisória para um hospital. Lembra que o Senhor Prefeito demitiu o
Administrador Hospitalar e contratou pessoas ligadas à campanha eleitoral dele, inchou a Santa
Casa, fez a Intervenção arbitrária em 2014, e a partir dessa Intervenção já tinham feito empréstimo de 1 milhão e meio de reais, que resultou numa dívida com montante de 11 milhões
de reais. Diz que o Advogado da Prefeitura o questionou de maneira cínica, dizendo O que os
Vereadores vão fazer para ajudar a Santa Casa? Fala que quando criaram essa barbárie de
Intervenção da Santa Casa, não foi perguntado se os Vereadores concordavam, muito pelo
contrário, foram alertados muitas vezes, por todos os Vereadores desta Casa de Leis, de que a
Intervenção não seria boa para a Santa Casa, e não deram atenção aos alertas, e até mesmo
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sobre à solicitação dos Vereadores para retirar os Interventores não deram atenção. Afirma
que os Interventores só saíram da Santa Casa, após muita pressão dos Vereadores.
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Frisa que, o que mais entristece ao ver o quadro crítico das dívidas da Santa Casa, é lembrar que quando houve a Intervenção pessoas foram acusadas por coisas que até agora não se provou. Afirma que se tivesse sido repassado 80% do
recurso, que foi repassado em 15 meses, para a Santa Casa, hoje a Instituição não estaria
nessa situação de crise. Fala que a pessoa que causou todos esses transtornos deve estar passeando tranqüilo pela Cidade.
2. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Inicia seu discurso reclamando e o Vereador se obriga a
reclamar constantemente, por que essa Administração não oferece condições à população. E
os Vereadores recamam constantemente da situação precária das ruas dos Bairros. Fala que na
Vila Nova São Roque as ruas estão em situação precária, inclusive a Rua Riolândia, está com a
tampa da boca de lobo quebrada, as Ruas Marília e Planalto estão carentes de manutenção
urgente. Cobra do Senhor Prefeito a execução de serviços de manutenção nas Ruas da Vila
Nova São Roque.
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Explica que infelizmente a Prefeitura gastou
recursos financeiros que não era para gastar. Informa que depois de muitos gastos com a empresa de lixo, a Prefeitura reduziu pela metade o pagamento da empresa coletora de lixo.
Questiona ao Senhor Prefeito, e o valor gasto de 500 mil reais mensais, até os dias de hoje,
com a empresa coletora de lixo, que daria para auxiliar a Santa Casa. Fala que esteve na Santa
Casa, junto aos Vereadores Donizete, Alfredo, Etelvino e Mauro, e foram informados que a
Instituição está bem. Fala que o problema da Santa Casa é a Maternidade fechada, com as
grávidas tendo que buscar socorro em outras cidades.
Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Informa que ele junto aos Vereadores Donizete, Alfredo
Estrada, Etelvino e Mauro Góes, e foram informados que tudo está bem, mas não está porque
a Maternidade está fechada e as grávidas precisam ir para hospital de outras localidades. Informa que isso nunca aconteceu em São Roque.
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Informa que foram enganados pela
Administração da Prefeitura, que enquanto ele e os Vereadores estavam na Santa Casa, tentando resolver o problema da Santa Casa, o Senhor Prefeito transferiu o SUS da Santa Casa de
São Roque para a Cidade de Itu. Fala que o Senhor Prefeito a mando do Diretor de Saúde,
transferiu o teto SUS da Maternidade para a Cidade de Itu. Fala que foi informado por moradores do Bairro Estação, sentiram tristeza ao ver a Santa Casa com todas as luzes apagadas à
noite.
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Informa que na quarta-feira, junto com outros Vereadores, estiveram na Santa Casa, conversando com os Interventores Fabíola e Francisco, e apareceu o Senhor chefe de Gabinete do Prefeito Charbel e o Dr. Ricardo, Chefe Jurídico, que afirmou que a Santa Casa seria reaberta no final de semana, e que já tinha médicos
para trabalhar e chamou o Administrador da Instituição, para confirmar.
Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Diz que o Senhor Prefeito precisa entender que ele está
brincando com vidas humanas. Diz que se sente revoltado, porque o Vereador pede uma coisa
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e o Prefeito faz outra. Cobra do Senhor Prefeito a execução de serviços de poda de árvores no
Município. Afirma que enquanto atuar como Vereador lutará pela população e honrará os votos
a ele confiados pela população. Fala que os Vereadores solicitam ao Poder Executivo a realização dos serviços, mas infelizmente não são realizados pela Prefeitura.
3. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Boa noite aos colegas Vereadores, a
imprensa regional, população presente, aos funcionários da Câmara e aos internautas. Sou o
Vereador Guto Issa, Da Rede Sustentabilidade, de São Roque, São Paulo. Temas desta noite: O
caos na Santa Casa e a lama de Mariana - Santa Casa de São Roque: Crônica de uma tragédia
anunciada. Nesta noite, uso das prerrogativas que o Mandato me confere, em especial a de utilizar esta Tribuna para fazer o relato deste cidadão, o Guto: me sinto, indignado, revoltado, enojado, com a condução da Saúde Pública do Município de São Roque, por pessoas que tiveram e
tem a responsabilidade legal de conduzir a saúde de 85.000 pessoas e não estiveram à altura da
tarefa que lhes foi confiada pela nossa cidade. Foi um final de semana desesperador para a população de São Roque, tentando encontrar atendimento hospitalar, mães grávidas com a bolsa
estourada procurando local aonde parir, ou, seja um verdadeiro caos. Por absoluta incapacidade
de conduzir a Saúde do Município, a nossa população está à deriva, à mercê da própria sorte.
Esta é sim uma tragédia anunciada; não é uma crise de recursos. Vou apresentar os números
hoje, provando que não houve queda de recursos, mas sim uma explosão das dívidas da Santa
Casa após a intervenção, a qual eu fui contra. Minha Visão - Desde o inicio do meu mandato,
usei diversas vezes esta Tribuna para denunciar que, a meu ver, o erro da Gestão da Saúde Pública era de modelo. Tenho diversos vídeos gravados apontando a minha visão para a área da
saúde, que continua rigorosamente a mesma. Os municípios vizinhos de Itapevi e Vargem Grande Paulista, que antes se utilizavam dos nossos serviços médicos, hoje atendem a nossa população dos bairros circunvizinhos. Vargem Grande investiu cerca de 5 milhões e construiu a sua
Maternidade e Pronto Socorro próprios; Itapevi, construiu um Hospital público Municipal, que
hoje socorre os sãoroquenses de São João Novo. São Roque optou por intervir na Santa Casa:
fui contrário a Intervenção feita pela Prefeitura em julho de 2014, não havia naquele momento,
um estado de calamidade pública como o apontado e que justificaria a intervenção. Hoje, na
mão dela, há! Portanto, apenas quando São Roque construir um novo Hospital Municipal e devolver a Santa Casa para a Irmandade, após saneadas as dívidas causadas pelos Interventores, é
que a cidade de São Roque terá um atendimento de saúde digno, decente e eficiente para a sua
população. O caso dos Falsos médicos - Além de causar danos irreparáveis a saúde das pessoas
que foram atendidas pelos falsos médicos, boa parte do rombo financeiro da Santa Casa sob
intervenção foi originada naquele período. Há vários inquéritos abertos pela Policia Civil em Mairinque e em São Roque, indiciando responsáveis no caso dos falsos médicos, inclusive os agentes públicos e políticos. Segundo matérias veiculadas na imprensa regional, esses atores macabros assinavam recibos de plantões no valor de R$1.500,00 e recebiam apenas R$800,00. A diferença supostamente ficava no caixa das empresas. Consultorias sob suspeita foram contratadas
pelos ex-interventores em valores de 350 a 400.000 reais comprometendo os recursos que seriam utilizados para o pagamento dos médicos, até o final do ano. A Prefeitura tenta “empurrar
com a barriga” esta situação até janeiro, pois da mesma maneira que fez na administração fi-
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nanceira da Santa Casa, fez na sua, e agora não conta com os recursos em seus cofres para
novos repasses. 2 - Repasses e dívidas da Santa Casa após a intervenção: A Prefeitura de São
Roque alega que a crise econômica brasileira é a responsável pelo caos instalado na saúde do
município. Eu afirmo aos senhores, não é verdade! Segundo dados fornecidos pela própria Prefeitura, de julho de 2014 a setembro de 2015 a Santa Casa sob intervenção teve uma receita
acumulada entre recursos públicos e privados da ordem de R$26.492.154,86, o equivalente a
R$1.766.000 reais por mês. Deste montante R$21.563.611,16 foram recursos públicos, do convenio da Prefeitura e do SUS. Portanto os recursos repassados eram necessários a manutenção
do regular atendimento. Segundo matéria publicada nos jornais no primeiro semestre deste ano,
assinada pelos então interventores, a dívida da Santa Casa estaria em cerca de Dois e meio milhões de Reais. Pasmem, apenas cinco meses depois, essa dívida passa de cerca de 10 milhões e
meio de reais, segundo dados fornecidos pelos novos interventores. Lama e Sangue - Mudando
em parte de assunto, o desastre ocorrido em Mariana ainda não revelou toda a magnitude desta
tragédia ambiental e humana. Termino a minha fala nesta noite externando novamente a minha
revolta com a condução inescrupulosa da mineradora Samarco, que veio a público, em horário
nobre, chamar o que houve de um mero acidente. Não existe acidente quando não se cumpre as
determinações e os apontamentos do Ministério Público, e se deposita acima de 95% da capacidade da barragem de resíduos, expondo a vida de milhares de brasileiros e destruindo a fauna e
a flor em mais de 500 quilômetros de rios. Meus amigos, o que há de comum entre a lama de
Mariana e a saúde em São Roque? Há muito em comum, há a incompetência, a irresponsabilidade, a ganância. É isso que se colhe quando se coloca o privado acima do público. Este é o Brasil
que não queremos! O País onde a lama criminosa da mineração jorra matando rios e peixes, e
onde as mãos sujas matam inocentes sem o atendimento da Saúde pública, deixando à mercê
da própria sorte mães desesperadas e seus filhos, na hora do parto. Muito obrigado pela atenção. Deus abençoe a todos! Vereador Guto Issa, da Rede Sustentabilidade de São Roque - São
Paulo.
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Informa que as informações passadas pelo Vereador
Guto Issa, são verídicas e estão disponíveis neste Legislativo, com a Comissão Permanente de
Saúde desta Casa de Leis.
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Lembra que hoje, dia 23 de novembro de 2015, faz 15 dias que os Vereadores protocolaram no Ministério Público, um Dossiê com a
situação financeira da Santa Casa no Ministério Público.
4. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Fala da calamidade que se encontra o Bairro
Jardim Vitória, com uma obra inacabada, com guias soltas (colocadas para o asfaltamento), lamaçal e buracos. Lembra que o Senhor Prefeito prometeu na campanha eleitoral, o asfaltamento
do Jardim Vitória, mas o que se vê no referido bairro é o caos instalado. Ressalta que os funcionários não têm culpa, trabalham fazendo milagres, fazem sua parte além do limite, porque a
Diretoria de Obras não oferece condições de trabalho aos funcionários, e o que se vê, são funcionários trabalhando com máquinas sucateadas, sem equipamentos e materiais necessários
para a execução dos trabalhos.
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Aparte Donizete Plínio Antonio de Moraes: Diz que quer saber quem é o Diretor de Obras
da Prefeitura. Fala que conhece um diretor de obras que foi pego realizando serviços de obras
com máquinas da Prefeitura de São Roque, na Cidade de Alumínio, e o Processo está no Ministério Público. Fala hoje esteve com um deficiente visual, que reside em Mayklasky, na antiga Estrada da Barroca Funda, hoje Estrada Nossa Senhora de Guadalupe, que estava sem acesso à
sua moradia, devido à falta de manutenção nas estradas, que precisou contornar pelo Alto da
Serra, para chegar à sua residência em Maylasky. Fala que isso é crime. Comenta sobre o absurdo da Prefeitura estar colocando fogo no lixão na Rua Monteiro Lobato, para queimar os resíduos
coletados nas ruas da Cidade.
Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Diz que temos que cobrar sim, do Poder
Executivo e do Diretor de Obras, que façam valer o seu salário, para que tomem providências
para as estradas, porque é vergonhosa a situação crítica das estradas municipais. Diz que não
entende porque essa Administração não consegue desenvolver os trabalhos da obra. Questiona,
o Senhor Prefeito, por que na Gestão passada, o setor de obras funcionava?. Fala que a Prefeitura não planeja seus trabalhos, e deixa os funcionários sem condições de executar trabalhos,
principalmente o setor de obras. Fala que essa Administração trabalha com zero planejamento,
inclusive, zero planejamento e respeito à centenária Santa Casa, como foi dito na Tribuna deste
Legislativo, por alguns Vereadores. Diz que é lamentável a situação da Santa Casa. Fala que o
Senhor Prefeito publicou matéria lamentável no Jornal “O Democrata”, onde relata no texto informações que não condiz com a realidade dos acontecimentos. Lê trecho da carta publicada no
Jornal “O Democrata“, onde o Excelentíssimo Senhor Prefeito, diz:“Após alguns dias de muito
transtorno, estamos conseguindo caminhar para um desfecho positivo e muito importante para a
população de São Roque”. Relata que, o Senhor Prefeito, faz um breve resumo, no qual diz que
o objetivo dele era implantar a UTI. Ressalta que ocorreu o contrário, que ele conseguiu junto
aos interventores fechar a Santa Casa, que é um absurdo. Continua a leitura do texto, no qual o
Prefeito, diz: “Faço agora um breve resumo de todas as etapas que vivemos no processo de intervenção da Santa Casa. Novos administradores foram convidados a colaborar como interventores e assim seguimos. Diversos avanços foram obtidos, onde, resgatamos a auto estima de funcionários, novas equipes médicas foram contratadas, diversos serviços implantados, enfim, começávamos a enxergar a possibilidade de um futuro melhor para a entidade”. Fala que é lamentável essa informação do Senhor Prefeito, porque falta com a verdade dos fatos. Informa que
esteve em reunião junto ao Promotor Público e alguns Vereadores, e foram à Santa Casa tentar
reverter o quadro crítico e resolver os problemas da instituição fechada, junto à Irmandade, e
tentar reabrir o atendimento da Maternidade da Santa Casa. Ressalta que é lógico que todos
queremos um futuro melhor para a Santa Casa. Continua a leitura do texto da matéria publicada
pelo Senhor Prefeito, que diz: “Com o passar dos meses o que prevíamos do ponto de vista financeiro, vinha se concretizando, portanto, os cortes nas despesas deveriam ser feitos desde o
início do segundo semestre, diferente disso, o caos seria inevitável no final do ano”. Critica o
Senhor Prefeito e Assessoria, por terem previsto o fato do caos da Santa Casa.
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Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Diz que o único avanço que viu nessa
Administração, de 2013 até agora, com relação à Santa Casa, é o avanço voraz ao dinheiro público.
Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Diz que todos os Vereadores estão cooperando com a Santa Casa, e ainda a Administração diz que os Vereadores não estão cooperando.
Afirma que estão cooperando sim, aprovando os repasses financeiros para a Santa Casa.
Aparte Etelvino Nogueira: Diz que os Vereadores estão colaborando. Fala que a Administração tem por costume de falar que os Vereadores da oposição ao Senhor Prefeito, têm o lema
“quanto pior melhor”; mas ocorre o contrário, os Vereadores da oposição anseiam e se posicionam para lutar para conquistar o melhor para o Município. Fala que os Vereadores estão empenhados em mostrar à população os estragos que essa Administração causou ao Município.
Encerram-se os trabalhos às 20h32min.
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