
 
 

Ata da 41ª Sessão Ordinária de 30 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 
 

Vereadores presentes: Adenilson Correia (Mestre Kalunga), Alacir Raysel, Alexandre Rodrigo 
Soares, Alfredo Fernandes Estrada, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino Nogueira, Flá-
vio Andrade de Brito, Israel Francisco de Oliveira, José Antonio de Barros, José Carlos de Ca-
margo, 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 Donizete Plínio Antonio de Moraes. 

1. A Ata da 40ª Sessão Ordinária, realizada em 23 de Novembro de 2015, foi lida e aprovada por 
unanimidade; 

2. A Ata da 31ª Sessão Extraordinária, realizada em 20 de Agosto de 2015, foi lida e aprovada 
por unanimidade; 

3. A Ata da 43ª Sessão Extraordinária, realizada em 23 de Novembro de 2015, foi lida e aprovada 
por unanimidade; 

4. A Ata da 44ª Sessão Extraordinária, realizada em 23 de Novembro de 2015, foi lida e aprovada 
por unanimidade; 

5. O Presidente coloca em votação o Requerimento nº 342/2015, de autoria do Vereador 
Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, que “Solicita a inclusão da Moção nº 303/2015, em 
regime de tramitação de Urgência Especial, na pauta da 41ª Sessão Ordinária”. O Requerimen-
to foi aprovado por unanimidade em única discussão e votação simbólica; e 

Projetos do Executivo 
1. Razão de Veto n°017/2015-E, de 19/11/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Veta 

integralmente o autógrafo n°4.458/2015 (Projeto de Lei Complementar n°003-L, de 18 de Maio 
de 2015, de autoria da Câmara Municipal)”, que “Dispõe sobre a isenção de cobrança de taxas 
de expediente, referente a recepção de requerimentos, documentos e outros papéis para enti-
dades filantrópicas da Prefeitura da Estância Turística de São Roque”; e 

2. Projeto de Lei n° 094/2015-E, de 11/11/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 
sobre re-parcelamento de débitos do município da Estância Turística de São Roque com fundo 
de seguridade social de São Roque e dá outras providências”. 

 Projetos do Legislativo 
1. Projeto de Lei nº 087-L, 26/10/2015, de autoria do Vereador José Carlos de Camargo, que 

“Dispõe sobre procedimentos relativos aos casos de indenização de danos materiais causados 
por queda de árvores na Estância Turística de São Roque e dá outras providências”; e 

2. Projeto de Lei nº 092-L, 23/11/2015, de autoria do Vereador Adenilson Correia, que “Dá 
denominação de Rua Josefa Godinho de Oliveira Albuquerque à via pública localizada no Bairro 
Taipas de Pedra”. 



 
 

Ata da 41ª Sessão Ordinária de 30 de Novembro de 2015. 
3º Período Legislativo Ordinário - 16ª Legislatura. 

 

 

2 

Requerimentos solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito: 
1. Vereador Alfredo Fernandes Estrada – nº: 336/2015. Solicita informações referentes a 

valores gastos com a contratação da empresa Paulisom, pela Prefeitura da Estância Turística 
de São Roque, no exercício de 2015.  

2. Vereador Etelvino Nogueira – nº: 337. Solicita cópia de Ofício protocolado pelo Departa-
mento de Saúde de São Roque na DRS Sorocaba, referente ao fechamento da Maternidade da 
Santa Casa; 338. Solicita cópia do contrato com a empresa que explora o estacionamento ro-
tativo (zona azul); 339. Solicita informações acerca de troncos de madeiras na Praça da Repu-
blica; 340/2015. Solicita cópia do Termo de Ajuste de Conduta (TAC) celebrado em 15 de 
Outubro de 2014 entre a Prefeitura e a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Roque, 
referente ao Convênio celebrado em 01 de Abril de 2014.  

Indicações solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito: 
1. Vereador Flávio Andrade de Brito – n°s: 2088. Solicita realização de serviços de motoni-

velamento e cascalhamento na Estrada Shangrilá, Estrada do Paiol e Estrada Roma; 2089. 
Solicita realização de serviços de roçada e capinação em todas as vias dos Bairros e na área 
central do Distrito de São João Novo; 2134/2015. Solicita iluminação de Natal na Praça locali-
zada no Centro do Distrito de São João Novo. 

2. Vereador Luis Gonzaga de Jesus – nºs: 2090. Solicita troca de tampa de boca de lobo na 
Rua Riolândia, Vila Nova São Roque; 2095. Solicita colocação de massa asfáltica, na Avenida 
Jaboticabal, próximo ao Mercado Ramos, Vila Nova São Roque; 2096. Solicita execução de 
serviços de limpeza na boca de lobo, localizada na Rua Álvaro Villaça, no Jardim Quintas dos 
Teixeiras; 2109. Solicita poda de árvore nas Ruas Santa Isabel, Vila Marques; 2110. Solicita 
operação “tapa buraco” na Avenida Monteiro Lobato, Junqueira; 2111/2015. Solicita limpeza 
de boca de lobo na Rua Planalto, Vila Nova São Roque. 

3. Vereador Adenilson Correia – nºs: 2091. Solicita, com urgência, motonivelamento e 
cascalhamento na Rua Caio Prado Junior, Vila Darcy Penteado, Bairro Santa Terezinha; 2092.  
Solicita, urgentemente, motonivelamento e cascalhamento no final da Travessa Maria Joana 
Branco Silva, próximo à Madeireira Santa Filomena e “Tajj”; 2093. Solicita pavimentação asfál-
tica do final da Travessa Maria Joana Branco Silva, próximo à Madeireira Santa Filomena e 
“Tajj”; 2094. Solicita, com urgência, motonivelamento e cascalhamento em to da a extensão 
da Rua Delegado Orlando Fernandes, Vila Darcy Penteado, Bairro Santa Terezinha; 2097. Soli-
cita reparo em asfalto e operação ”tapa buraco” na Rua Francisco Lambiazzi, em trecho próxi-
mo aos imóveis n°s 156 e 176, Vila Lombardi, Distrito de Maylasky, nem como roçada e capi-
nação às margens dessa via; 2098. Solicita, com urgência, podas de árvores que estão cau-
sando freqüentes quedas de energia elétrica na Travessa Maria Joana Branco Silva, próximo à 
Madeireira Santa Filomena e “Tajj”; 2099. Solicita manutenção com colocação de cascalho e 
bica corrida para melhorar a passagem de nível para pedestres embaixo do Viaduto Vasco Ba-
rioni, atrás da Praça Odylla Silva Arruda, Distrito de Maylasky; 2100. Solicita, com urgência, 
poda de árvore na Rua Francisco Lambiazzi em frente ao imóvel n°238, Vila Lombardi, Distrito 
de Maylasky; 2101. Solicita a colocação de vidros e grades de proteção nas janelas dos vestiá-
rios do Estado Benedito de Jesus Albuquerque – “Pé de Vento”, localizado na Rua Jorge Araújo 
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n° 475, Distrito de Maylasky; 2102/2015. Solicita, com urgência, conserto em rede de esgoto 
e operação “tapa buraco” em trecho próximo ao imóvel n° 220 da Rua José Francisco Rodri-
gues, Vinhas do Sol, Distrito de Maylasky.  

4. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – n°s: 2103. Solicita operação “tapa 
buraco” nas Ruas Paulino H. de Campos, Garfield Pereira Barreto e Floriano Peixoto; 2104. 
Solicita operação “tapa buraco” nas Ruas Amador Bueno, Barão de Piratininga e São Joaquim; 
2105. Solicita roçada, capinação e limpeza às margens do córrego que corta a região passan-
do pelas Avenidas Bandeirantes, Anhanguera e Estrutural e ruas Raposo Tavares, Paes Leme e 
Afonso Sardinha; 2106. Solicita roçada, capinação e limpeza no córrego entre a Avenida São 
Roque e ruas Amador Marques da Silva, José Alambick, Rui Ribeiro Lopes e Fernando de Lima, 
e ao lado da Avenida Antonino Dias Bastos; 2107. Solicita roçada, capinação, limpeza e desas-
soreamento do rio que margeia a Rodovia Quintino de Lima e também a Avenida 16 de Agosto, 
Bairro do Junqueira; 2108/2015. Solicita roçada, capinação, limpeza e desassoreamento do 
rio que corta a Rua Dr. Stevaux, Avenida Tiradentes, que passa por trás do “ponto Nobre” e 
desemboca na Avenida Antonino Dias Bastos. 

5. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nºs: 2112. Solicita realização de 
limpeza e colocação de uma caçamba na Estrada do Café, Bairro do Carmo; 2113/2015. Soli-
cita realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada do Café, Estrada 
das Três Cruzes, Estrada dos Venâncios, Estrada do Capim Fino e Estrada do Paraíso.  

6. Vereador Etelvino Nogueira – nº: 2114. Reitera pedido feito através da Indicação 
n°2069/2015, solicitando operação “tapa buraco” em trecho da Estrada Municipal do Carmo, 
(inicializando na cabeceira da ponte Luis Gonzaga da Rocha) Bairro do Carmo; 2115. Reitera 
pedido feito através da Indicação n°2011/2015, solicitando cascalhamento para a Estrada da 
Serrinha do Carmo, Travessa Ernesto Firmino de Moraes e Vereadora Bruna Bruni Pazzini; 
2116. Reitera pedido feito através da Indicação n°2068/2015, solicitando serviços de roçada 
para Estrada Municipal do Carmo; 2117. Reitera pedido feito através da Indicação 
n°1940/2015, solicitando serviços de motonivelamento, cascalhamento e roçada nas Ruas Aza-
léia, das Rosas, das Hortências, localizadas no Portal do Carmo; 2118. Reitera pedido feito 
através da Indicação nº2071/2015, solicitando tubulação de águas pluviais para Travessa Ro-
sária Fermino de Moraes e Ernesto Firmino de Moraes; 2119. Reitera pedido feito através da 
Indicação n°1821/2015, solicitando manutenção na ponte de madeira, localizada na Alameda 
Arapongas, do Loteamento Vale das Andorinhas, Bairro do Carmo; 2120. Reitera pedido feito 
através da Indicação n°1689/2015, solicitando serviços de motonivelamento e cascalhamento 
para Estrada Pilão d’água, Estrada das Pedras e Lagoa, Bairros Taipas de Pedras; 2121. Reite-
ra pedido feito através da Indicação n°872/2015, solicitando serviços de motonivelamento e 
cascalhamento para as Ruas do Mirim e Pavão; 2122. Reitera pedido feito através da Indica-
ção n°1890/2015, solicitando serviços de motonivelamento, cascalhamento para as seguintes 
vias: Avenida Centro Social dos Inspetores, Praça Antônio Pereira Lima, Rua Capitão Benedito 
Gomes e Rua Doutora Lourdes Ferreira Fernandes, loteamento Clube dos Oficiais, Bairro do 
Carmo; 2123/2015. Reitera pedido feito através da Indicação n°1626/2015, solicitando servi-
ços de motonivelamento, cascalhamento na Rua Octávio Scharlack, Rua Pedro Jesus da Cruz e 
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Wanda Bonassi, localizadas no Loteamento Chácara Lago Azul, Bairro Juca Rocha. 
7. Vereador Alacir Raysel – nºs: 2124. Reitera Indicação n°2049/2015, solicitando motonive-

lamento e cascalhamento na Estrada dos Mendes, principalmente em trecho após o término da 
pavimentação asfáltica, Taboão; 2125. Reitera a Indicação n°2044/2015, solicitando motoni-
velamento, cascalhamento, implantação de guias e sarjetas, rede coletora de esgoto, rede de 
água, pavimentação asfáltica e iluminação pública, na Rua Dom José Gaspar e Rua Dom Pedro 
I, Jardim Villaça e Jardim Mosteiro; 2126. Reitera a Indicação n°2048/2015, solicitando que 
seja recolhido o monte de detritos que se encontra na área verde localizada no final da Rua 
João Colo, Parque Primavera, Gabriel Piza; 2127. Reitera a Indicação n°2045/2015, 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 Parque Primavera, 
Gabriel Pizza; 2128. Reitera a Indicação n°2046/2015, solicitando implantação de pavimenta-
ção asfáltica na Rua Roque Soares de Camargo, Jardim Santa Maria, Bairro Gabriel Pizza; 
2129. Reitera a Indicação n°2043/2015, 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; 2130. Reitera Indicação n° 2042/2015, 
solicitando motonivelamento e cascalhamento na Estrada do Pinheirinho, com início na conflu-
ência da Estrada dos Mendes e Rua Vicenzzo Rampini, Bairro dos Mendes; 2131. Reitera pedi-
do feito através da Indicação n°2041/2015, 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; 2132. Solicita motonivela-
mento, cascalhamento e desentupimento das caixas pluviais no início da Estrada dos Pesse-
gueiros, Gabriel Piza (anexa cópia da Indicação n°2000/2015); 2133/2015. Solicita medidas 
para execução dos serviços de limpeza, poda de arvores (eucalipto), em área localizada na Rua 
Menotti Del Picchia, altura do nº103, Gabriel Piza (Anexos: cópia da Indicação n°1793*2015, e 
dos Ofícios Vereadores).  

Moções: 
1. Vereador Rafael Marreiro de Godoy – nº 291. De Congratulações à Equipe de Vôlei da 

Escola Professor Epaminondas de Oliveira, do Distrito de São João Novo, nas Olimpíadas Gre-
mistas; e 298/2015. De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Claudinei Bohlant. 

2. Vereador Alacir Raysel – n°293/2015. De Congratulações ao fotógrafo Guilherme Henri-
que Ferreira – “Guilherme Lion”, pela conquista do Prêmio “Open Awards Fotografia – 2015” da 
Associação INSPIRATION PHOTOGRAPHERS. O autor da Moção requereu verbalmente o adia-
mento para a próxima Sessão Ordinária. O Requerimento foi aprovado por unanimidade.  

3. Vereador Alfredo Fernandes Estrada – n°297/2015. De Pesar pelo falecimento da 
estimada Senhora Ângela Lombardi da Rocha.  

4. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – n°299/2015. De Congratulações 
aos alunos do 7°ano da Escola SESI, em face ao Projeto desenvolvido para o 7° Torneio de 
Robótica SESI-SP. O autor da Moção requereu verbalmente o adiamento para a próxima Ses-
são Ordinária. O Requerimento foi aprovado por unanimidade.   

5. Vereadores Adenilson Correia e Etelvino Nogueira – n° 303/2015. De Congratulações 
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pelo 34ª aniversário de Emancipação Político Administrativo de Vargem Grande Paulista, co-
memorada no dia 27 de Novembro de 2015. 

6. Vereadores José Carlos de Camargo com apoio de todos os Vereadores – n° 
306/2015. De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Nilson Marcelino Brabo. 

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

1. Moções de Congratulações – n° 291 e 303/2015 – foram aprovadas por unanimidade; 
2. Moções de Pesar – n° 297, 298 e 306/2015 – foram aprovadas por unanimidade; 
3. Indicações – nºs 2088 a 2134/2015 – a Mesa Diretora as encaminhará. 

Tribuna:  
1. Vereador Etelvino Nogueira: Aborda algumas situações preocupantes referentes à situação 

financeira da Santa Casa. Fala que esteve na Santa Casa, junto aos Interventores Senhor Fran-
cisco e Senhora Fabíola, e observou que eles estão enfrentando muita dificuldade para realizar 
os trabalhos, e estão fazendo o possível e o impossível para que a Santa Casa não pare. Diz 
que os Interventores atuam com transparência. Fala que o Município está passando por dificul-
dades financeiras, e não está conseguindo pagar o convênio entre Santa Casa e Prefeitura. 
Informa que os interventores querem fazer algo pela Instituição, mas a mesma se encontra 
sem condições financeiras para atender a população. Informa que viu o Pronto Atendimento 
atendendo. Comenta que existe um compromisso do Governo Estadual para ajudar a Santa 
Casa, a partir de janeiro de 2016, mas para que isso aconteça é preciso retirar do DRS, até 
dezembro de 2015, o Ofício que a Santa Casa suspendeu o atendimento da Maternidade, em 
2016. Informa que o Pró Santa Casa, dará subsídios à Maternidade da Santa Casa. Informa 
que foi encaminhado um Requerimento, aprovado neste Legislativo, no qual solicita a docu-
mentação encaminhada ao DRS, que informou o fechamento da maternidade da Santa Casa. 
Fala que se o subsídio Pró Santa Casa, que se busca a partir janeiro de 2016, para a Santa 
Casa de São Roque, for unicamente com o Município de São Roque, e São Roque for bancar os 
30% todo sozinho,e mais fácil resolver, porque os Vereadores, com certeza estarão votando 
uma Lei, para que a Prefeitura possa repassar os 30%, para a Santa Casa. Explica que caso for 
manter o modelo anterior, que é Santa Casa, Estado e os municípios vizinhos, como: Araçari-
guama, Mairinque, Alumínio e São Roque, precisa se fazer um trabalhado junto aos demais 
municípios para que os mesmos aprovem uma Lei, em cada Câmara, autorizando o Prefeito a 
repassar a parte correspondente dele à Santa Casa de São Roque, porque se não tiver todos 
esses documentos não se consegue o subsídio junto ao DRS. Diz que é preciso saber qual o 
modelo que será implantado. Propõe se necessário nos vereadores ajudarmos a buscar as leis 
aprovadas nos municípios referentes repasses financeiro à Santa Casa caso o convenio envolva 
os demais municípios. Informa que protocolou um junto a comissão de finanças da câmara 
onde solicita que seja convidando a Senhora Ronise, Diretora Financeira da Prefeitura, para 
uma reunião neste legislativo para prestar informações dos valores da dívida de Prefeitura. 
Ressalta que não se tem informações no Portal da Transparência, sobre as dívidas da Prefeitu-
ra. Fala que presume que a Prefeitura vai entrar em 2016, com uma dívida de aproximadamen-
te 20 milhões de reais, porque desconhece os valores da dívida da Prefeitura. Fala que se esse 
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cenário presumido for verdadeiro, os Vereadores precisam se unir, porque no próximo ano, o 
desafio será muito maior, pois a Prefeitura, a partir de janeiro de 2016 estará pagando as dívi-
das de 2015, tendo em vista que foi detectado que o Senhor Prefeito está deixando de cumprir 
com os compromissos assumidos em 2015, não paga empresas fornecedoras, não paga a cesta 
básica, não vai recolher os valores referente a parcela Patronal do Fundo de Seguridade, dos 
meses de outubro, novembro, dezembro e do décimo terceiro, esta em atraso com a empresa 
de lixo, entre tantas outras, caso tenha conhecimento dos valores corretos das dividas, fará a 
correção.  

2. Vereador Flávio Andrade de Brito: Cobra do Senhor Prefeito a execução de cobertura no 
Posto de Saúde, no Distrito de São João Novo, para acomodar as pessoas que aguardam aten-
dimento médico. Fala que os usuários do Posto de Saúde saem muito cedo de suas casas para 
serem atendidos mais cedo. Informa que em conversa com o Dr. Sandro Rizzi, foi prometido 
que será instalada a cobertura no Posto de Saúde de São João Novo. Agradece ao FIFI pelo 
retorno ao Cargo de Administrador Distrital de São João Novo. Agradece ao MIGUÉ, por dispo-
nibilizar as máquinas para executar serviços nas estradas do Distrito de São João Novo. Infor-
ma à população que as estradas serão arrumadas brevemente. Conclui que o certo seria exe-
cutar o asfaltamento nas estradas no Distrito de São João Novo. 

3. Vereador Israel Francisco de Oliveira (TOCO): Fala que acompanhando a linha de 
raciocínio do Vereador Etelvino, quanto às dificuldades financeiras do Município e da Santa 
Casa, tudo isso está acontecendo, porque está havendo desaforos com recursos públicos. In-
forma os desperdícios de recursos financeiros no ano de 2014, que foram gastos com aluguel 
de veículos, o valor de um milhão, duzentos e trinta e dois mil reais, que é equivalente à com-
pra de 42 veículos Gol zero Km; em 2015, aumento o valor do desperdício foi empenhado um 
milhão, setecentos e sessenta mil reais, e pago um milhão, quinhentos e quarenta e sete mil 
reais, que poderia ter comprado 51 veículos gol zero km. Fala que com o valor montante dos 
recursos gastos com aluguel de veículos, nesses dois anos, o Senhor Prefeito, poderia ter ad-
quirido uma frota com 93 veículos gols zero km, ou comprado 78 veículos gols mais 15 Ambu-
lâncias, para o Município de São Roque. Informa sobre os gastos excessivos da Prefeitura, nos 
dois anos que são: no ano de 2014, foi pago para a empresa coletora de lixo, o valor de seis 
milhões, setecentos e noventa e sete mil reais, e no ano de 2015, foi pago o valor de oito mi-
lhões e quatrocentos mil reais; no ano de 2014, foi pago à empresa de sonorização, o valor de 
trezentos e trinta e nove mil reais, e no ano de 2015, foi pago o valor de setecentos e trinta e 
três mil reais. Diz que recebeu um Ofício de um Diretor, no qual informa a necessidade de ar-
recadar dinheiro para evento para alunos da Brasital, foi pedido dinheiro às pessoas para pagar 
a sonorização para eventos com alunos da Brasital. Fala que são muitos os desmandos do Se-
nhor Prefeito. Questiona, e quer saber do Senhor Prefeito, onde foram os recursos financeiros 
do som. Critica os atos absurdos do Senhor Prefeito, cortando os benefícios do CCI, fechando 
albergue, reduzindo o expediente da Prefeitura. Fala que no Jornal o Estadão saiu uma maté-
ria, informando que teremos eleição manual em 2016.  Questiona o que teremos no próximo 
ano no Município de São Roque. 
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4. Vereador José Carlos de Camargo: Critica a falta de respeito e descaso da CPFL, para com 
a população de São Roque. Informa que fez um levantamento de que hoje é pago com a FIP, 
mais de quatrocentos mil reais à CPFL. Fala que a CPFL esteve no Bairro, cortou dois galhinhos 
e deixou caído na rua. Cobra do Executivo as providências junto às empresas prestadoras de 
serviços de poda de árvores, para realizar os serviços de maneira correta.  
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira; Parabeniza o Vereador Zé Camargo pelo 
seu comentário referente ao descaso da CPFL e REMO. Informa que viu no Portal da Transpa-
rência, que a Prefeitura já pagou mais de três milhões de reais para a empresa REMO. Questi-
ona o Senhor Prefeito, se a REMO pode realizar os serviços de poda de árvores. 
Aparte Vereador Flavio Andrade de Brito: Diz que no Distrito de São João Novo, a popula-
ção vem enfrentando os mesmos problemas, com a CPFL que não trabalha de maneira correta, 
pois poda as árvores e não recolhe os galhos caídos na rua, gerando reclamação de toda a 
população. Fala que existe um acordo da Prefeitura e CPFL, sobre a limpeza da rua, quando 
corta os galhos das árvores.  
Vereador José Carlos de Camargo: Cobra do Senhor Prefeito providência junto aos Direto-
res para melhor atender os Vereadores e a população. Diz que tem um Diretor de Obras que 
deixa tudo para semana que vem. 
Aparte Luiz Gonzaga de Jesus: Diz que o Vereador tem razão de reclamar, porque ele fez 
muitos pedidos para execução de serviços de poda de árvores, no Jardim Marieta, e não foi 
atendido. Fala que os Vereadores são cobrados. Fala que a CPFL esteve na Vila Nova cortou as 
árvores e deixou os galhos no meio da rua. 
Aparte Vereador Etelvino Nogueira Comenta que o Vereador Zé Camargo está coberto de 
razão de cobrar o Senhor Prefeito a execução de serviços de poda de árvores. Fala que a CPFL 
cortou os galhos e largou tudo lá. Critica o Departamento de Agricultura. Cobra do Senhor Pre-
feito providências junto aos Departamentos, referente aos serviços estão sendo realizados com 
má qualidade. Diz que por falta de manutenção na rede elétrica, nos locais mais distantes, 
ocorre a falta de energia elétrica por três dias.  
Vereador José Carlos de Camargo Expõe no telão do Plenário, fotos das ruas do Bairro 
Vinhedos, que se encontram em péssimo estado de conservação. Fala que fez vários Requeri-
mentos para solicitar informações, para executar melhoria na Paisagem Colonial, na Rua To-
maz Antonio Gonzaga, e nada foi feito. Cobra do Senhor Prefeito providências junto ao setor 
competente para manutenção nas escolas e nas ruas da Paisagem Colonial.  

5. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Fala sobre a necessidade de se cuidar da Santa Casa. Diz 
que nós não podemos deixar de cuidar da Santa Casa, porque são vidas que precisam de so-
corro. Confirma o comentário do Vereador Etelvino, que a dívida é grande e os recursos são 
poucos. Fala da preocupação de todos com a Santa Casa, que fechou. Fala que os Vereadores 
têm que retribuir ao voto de confiança da população. Informa que a gestante precisa dar à luz 
seu filho, na Cidade de Itu, e isso não é justo, porque temos a nossa Santa Casa, que deixa-
ram fechar. Diz que precisamos lutar pela Santa Casa. Informa que os Vereadores estão traba-
lhando pela população. Fala que os Vereadores devem respeito à população, que os elegeram. 
Fala que precisa combater o mosquito da Dengue, que vem desde os antepassados, do tempo 
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da escravidão. Diz que hoje temos a Zoonose e precisamos exterminar esses insetos. Comenta 
que no ano passado, foi criticado pelo médico, quando alertou sobre a necessidade de comba-
ter a proliferação do inseto da Dengue, que está matando a população. Fala que é preciso de-
monstrar à população que quem faz o serviço de higienização no Município, é o Poder Executi-
vo, e não o Vereador. Fala que a exterminação do mosquito precisa ser feita de imediato. Diz 
cuidando da manutenção e limpeza dos rios e das estradas, e roçando o matagal, teremos 
melhor qualidade de vida. Ressalta que atua neste Legislativo, para interceder ao Executivo as 
melhorias para a população. 

6. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Fala que mais uma vez foi à Tribuna deste 
Legislativo, para infelizmente criticar os atos absurdos do Senhor Prefeito. Fala que Vereador 
da oposição é tratado com o lema: “Quanto pior melhor”. Cobra do Senhor Prefeito, o carinho 
para com a Santa Casa. Fala que ver o desperdício de três milhões de reais com aluguel de 
veículos, não é carinho com a população.  
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Lembra que na época da eleição 
viu muitos Vereadores de braços dados com os falsos médicos e batendo no peito dizendo que 
fariam da Santa Casa, um Hospital de referência, mas não foi o que aconteceu, muito pelo 
contrário deixaram fechar a Santa Casa. Fala que o Vereador Etelvino, previu os acontecimen-
tos, agora o que se vê o resultado, a Santa Casa, destruída, com descrédito lançado na mídia, 
médicos falsos e a Santa Casa fechada. Fala que ainda teve que ouvir do Advogado da Prefei-
tura a pergunta, “O que os Vereadores vão fazer para ajudar a Santa Casa”, o que é um ab-
surdo. Comenta que foram tantos repasses da Câmara para a Prefeitura, para transferir os 
recursos para Santa Casa. Fala da falta de transparência da Prefeitura e dos Interventores, que 
omitiram os valores da dívida da Santa Casa.  Fala que eles vão ter que pagar os prejuízos 
causados ao Município. Fala que hoje dá graças a Deus, foram contratados dois novos Inter-
ventores da Santa Casa, trabalham de forma transparente, para que os Vereadores saibam o 
valor da dívida. 
Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Fala que esteve na Santa Casa junto aos 
Vereadores Israel, Etelvino, Alfredo e Gonzaga, para conversar com os Interventores Senhora 
Fabíola e Senhor Francisco. Diz que teve que ouvir do Jurídico da Prefeitura, o absurdo de, que 
foram enganados pelos Interventores da Santa Casa. Questiona o Jurídico, onde está a fiscali-
zação, e a prestação de contas dos Interventores para a Prefeitura autora da Intervenção da 
Santa Casa. Ressalta que é lamentável ouvir a indagação do Advogado que deveria estar su-
pervisionando os trabalhos dos Interventores, para não ocorrer fatos como esse do fechamento 
da Santa Casa. Responde ao questionamento do Jurídico que questionou a ajuda dos Vereado-
res à Santa Casa, que aprovaram muitos remanejamentos o ano todo. Fala que o dinheiro che-
ga na Prefeitura e desaparece. Questiona o Senhor Prefeito, sobre o paradeiro dos recursos 
financeiros remanejados da Câmara para a Prefeitura. Comenta que o Senhor Prefeito, ainda 
teve a coragem de fazer propaganda enganosa nos jornais da Cidade, dizendo que reabriu a 
Santa Casa.  
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Fala que reabriram a Santa casa 
por força da mídia. Fala que no dia que os Vereadores estavam em reunião para socorrer a 
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Santa Casa, o Senhor Prefeito passou o teto do SUS da Maternidade para a Cidade de Itu. Co-
menta que os Vereadores vão ajudar a Santa Casa, com as condições de que as contas da 
Instituição sejam abertas com informações onde foram empenhados e utilizados os recursos 
repassados da Câmara para a Prefeitura transferir para a Santa Casa.  
Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Fala que o Vereador Donizete tem razão, 
questionando sobre o paradeiro dos recursos repassados para a Prefeitura, transferir para a 
Santa Casa. Critica a situação da Escola do Mirim, que se encontra em péssimo estado de ma-
nutenção. Diz que o Senhor Prefeito prometeu asfaltamento para o Jardim Vitória, que se en-
contra em meio ao lamaçal, e participa na mídia negativa, denegrindo e expondo ao ridículo o 
Município de São Roque.  

Ordem do Dia: 
1. Veto n°015/2015-E, 18/11/2015, de autoria do Poder executivo, que “Veta integralmente o 

autógrafo n°4454/2015 (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”. O Veto foi rejeitado por unanimidade em única discus-
são, votação nominal e maioria absoluta.  

2. Veto n°016/2015-E, 18/11/2015, de autoria do Poder executivo, que “Veta integralmente o 
autógrafo n°4459/2015 (Projeto de Lei n° 087-E, de 16 de Setembro de 2015, de autoria do 
Poder Executivo) que, Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor 
de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) no orçamento vigente”. O Veto foi rejeitado 
por 08 (oito) votos contrários dos Vereadores Alfredo Fernandes Estrada, Donizete Plínio Anto-
nio de Moraes, Etelvino Nogueira, Israel Francisco de Oliveira, Luis Gonzaga de Jesus,, Marcos 
Augusto Issa Henriques de Araújo, Mauro Salvador Sgueglia de Góes e Rodrigo Nunes de Oli-
veira e 06 (seis) votos favoráveis dos Vereadores Adenilson Correia, Alacir Raysel, Alexandre 
Rodrigo Soares, José Antonio de Barros, José Carlos de Camargo e Rafael Marreiro de Godoy 
em única discussão, votação nominal e maioria absoluta.  

3. Proposta de Emenda a Lei Orgânica n°064/2015-L, 19/11/2015, de autoria do Vereador 
Rodrigo Nunes de Oliveira, que “Altera a redação do “caput” do Art. 25 da Lei Orgânica do Mu-
nicípio de São Roque”. Foi rejeitado por 10 (dez) votos contrário dos Vereadores Adenilson 
Correia, Alfredo Fernandes Estrada, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino Nogueira, Flá-
vio Andrade de Brito, Israel Francisco de Oliveira, Luis Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa 
Henriques de Araújo, Mauro Salvador Sgueglia de Góes e Rafael Marreiro de Godoy e 05 (cin-
co) votos favoráveis 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 qualificada. 

4. Projeto de Lei nº 095-E, de 12/11/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Altera o Poder 
Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$19.233,40 (dezenove mil, duzen-
tos e trinta e três reais e quarenta centavos) no orçamento vigente”. Foi aprovada por unani-
midade em primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta. 

5. Projeto de Lei n° 096-E, de 16/11/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o 
Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$245.000,00 (duzentos e 



 
 

Ata da 41ª Sessão Ordinária de 30 de Novembro de 2015. 
3º Período Legislativo Ordinário - 16ª Legislatura. 

 

 

10 

quarenta e cinco mil reais) no orçamento vigente”. O Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira re-
quereu verbalmente o adiamento para a próxima Sessão Ordinária. O Requerimento foi apro-
vado por unanimidade. 

6. Projeto de Lei nº 098-E, de 16/11/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Altera o Poder 
Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) 
no orçamento vigente”. Foi aprovada por unanimidade em primeira discussão, votação nominal 
e maioria absoluta. 

7. Projeto de Lei nº 099-E, de 16/11/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a 
alteração na Lei n° 4.467 de 14 de Outubro de 2015”. Foi aprovada por unanimidade em pri-
meira discussão, votação nominal e maioria absoluta. 

8. 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 Rafael Marreiro de Godoy: Parabeniza o Senhor Cristóvão (TÓRVÃO), em nome 

dos comerciantes, pelos excelentes serviços prestados na segurança do Distrito de São João 
Novo. Agradece ao Senhor MIGUÉ, pela volta do FIFI, na Administração de São João Novo.  
Agradece também ao FIFI, pelos bons serviços prestados na Administração Distrital de São 
João Novo. Comenta que é bom saber que conta com pessoas competentes, que trabalham 
com responsabilidade, como os Senhores Cristóvão e FIFI. Fala que na semana passada agen-
dou reunião junto ao Senhor Prefeito e Senhora Maria Cristina, superintendente da CPFL em 
Sorocaba, para que se dignem realizar melhorias na rede elétrica, para que não falte energia 
nos bairros distantes (Zona Rural) da Cidade, como Bairro Garcia, Butantã e outros, onde a 
população sofre com o constante apagão, que causa prejuízos incalculáveis. Ressalta que está 
elaborando um Requerimento, solicitando informações sobre a responsabilidade da empresa 
REMO, pela iluminação nos bairros distantes (Zona Rural). Critica o Departamento de Saúde, 
que protocolou neste Legislativo, resposta infame e inaceitável, ao seu Requerimento, sobre 
disponibilizar Ambulância para o Distrito de São João Novo, cujo Ofício diz que: “O Distrito de 
São João Novo, não precisa de ambulância e médico”. Informa que existe muito desrespeito 
dos Diretores da Prefeitura para com os Vereadores, fato este que talvez o Senhor Prefeito 
desconheça. Fala que sempre lutará para o bem estar da população. Comenta que o Distrito de 
São João Novo, se encontra sem atenção da Administração Municipal, sem energia nos bairros 
distantes, onde a população não tem conforto, tem prejuízos e perdas de produtos armazena-
dos na geladeira e sem ambulância para socorrer os doentes. Ressalta que agendou uma reu-
nião com o Deputado Márcio Camargo, para reivindicar melhorias para a rede elétrica, para 
acabar com a falta de energia e conquistar uma Ambulância, e solucionar os problemas no 
Distrito de São João Novo, e na Cidade de São Roque. Fala sobre a proliferação do inseto 
transmissor da Dengue, que não está sendo combatido de forma correta pela Prefeitura. Co-
menta que a população cumpre o seu papel no combate à Dengue, muito mais que a Prefeitu-
ra Municipal. Cobra do Senhor Prefeito os recursos para o combate à proliferação do Inseto 
transmissor da Dengue, como disponibilizar um caminhão cata treco, para a Cidade e realiza-
ção de serviços de capinação. Questiona o Senhor Prefeito sobre o paradeiro e informações 
sobre a empresa de capina, para a qual existe um contrato de pagamento de um valor excessi-
vo, e nunca viu essa empresa trabalhando nas ruas do Município. Informa que voltará a reivin-
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dicar a emancipação do Distrito de São João Novo, ou se juntar ao Município de Itapevi, onde 
o povo é bem atendido. 

2. Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA): Comenta sobre o Campo de Maylasky, 
que foi iniciado a construção de forma errada, e há muito a população aguarda que seja con-
cluída a obra do Campo do Distrito de Maylasky. Informa que foi doação do Senhor Giusep 
Patané, a área institucional, para a construção do Campo de Maylasky. Cobra do Senhor Prefei-
to, providências junto aos prestadores de serviços para a conclusão da obra da construção do 
Campo do Distrito de Maylasky, retirada do lixão acumulado e condições de uso do Campo de 
Maylasky, para ser inaugurado ainda este ano. Cobra também a academia ao ar livre, a estru-
turação do Campo com casa de zeladoria, cantina, manutenção, zelador e melhorias e organi-
zação para a Praça do Distrito de Maylasky. Informa que a arrecadação do Distrito de Maylasky 
é muito boa, e a população não tem retorno. Fala que o Distrito de Maylasky é digno de respei-
to. Comenta que o Vereador Rafael, está coberto de razão no seu comentário, sobre a necessi-
dade da emancipação dos Distritos. Critica que foi feita a roçada de apenas duas ruas no Distri-
to e deixaram as outras, causando reclamações dos moradores. Comenta que o atendimento 
da empresa REMO é constrangedora e tem recebido reclamações de moradores do Bairro Man-
doví II, que se encontra em situação crítica, com falta de manutenção na rede elétrica e substi-
tuição de lâmpadas queimadas. Fala que a Sabesp, também está péssima no atendimento, 
devido à falta de atenção para com os moradores da Rua Batista Pedroso, que se encontra 
cheia de buracos, causando revolta dos mesmos. Comenta que o Distrito de São João Novo, 
tem segurança garantida pelo TÓRVÃO, e que o Distrito de Maylasky, não tem essa organiza-
ção de segurança e se encontra em estado crítico. Comenta que também vai lutar junto aos 
grupos Federais, para emancipar o Distrito de Maylasky, para não depender mais da má vonta-
de da Administração Municipal, que não se atém às prioridades municipais.  

3. Vereador Alexandre Rodrigo Soares (MANDI): Agradece ao Prefeito Daniel e ao Diretor 
de Obras, “MIGUÉ, e equipe, pela colaboração com a realização da obra do asfaltamento na 
Vila Guilhermina. Comenta que estava na obra todos os dias.  
Aparte Vereador Flávio Andrade de Brito: Parabeniza ao Vereador Alexandre MANDI e ao 
Senhor Prefeito pela realização da obra de asfaltamento na Vila Guilhermina. Diz que o Verea-
dor MANDI é merecedor dessa conquista.  
Vereador Alexandre Rodrigo Soares (MANDI): Parabeniza o Vereador Flávio pela luta 
pela melhoria para o Distrito de São João Novo. Fala que todos os Vereadores estão lutando 
por melhorias nos bairros e encontram dificuldades para conseguir junto à Prefeitura. Fala que 
principalmente a Educação precisa ser priorizada.  
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Parabeniza o Vereador Alexandre MANDI, e 
a Comunidade do povo, pela luta pela Vila Guilhermina e pela conclusão das obras do asfalta-
mento que trará melhor qualidade de vida à população. 
Aparte Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA): Parabeniza o Vereador MANDI, 
pela conquista do asfaltamento da Vila Guilhermina, pois quem ganha é a população. Diz que a 
contribuição financeira do povo do Distrito de Maylasky é muito boa, e merece uma atenção 
especial da Administração Municipal. Cobra do Senhor Prefeito melhorias para o Distrito de 
Maylasky, principalmente a construção do campo de Maylasky. 
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Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que esse Governo Municipal tão ruim, 
que o Vereador MANDI, com essa conquista de asfaltamento da Vila Guilhermina, realizado 
pela Prefeitura e empresa de trabalho, é como retirar leite de pedra.   
Vereador Alexandre Rodrigo Soares (MANDI): Ressalta que o asfalto realizado na Vila 
Guilhermina, foi executado com serviços de boa qualidade para durar muitos anos.  

4. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Parabeniza o Vereador MANDI, pela conquista do 
asfaltamento da Vila Guilhermina. Fala que a população tem mesmo que cobrar o Vereador, e 
o Vereador cobrar do Senhor Prefeito as providências para fazer acontecer. Fala sobre a Santa 
Casa, que a Administração fica tentando tapar o sol com a peneira. Diz que nesses 15 meses 
os Interventores contraíram dívida de 10 a 11 milhões de reais, também é de responsabilidade 
do Senhor Prefeito. Atribui toda responsabilidade das dívidas da Santa Casa, ao Senhor Prefei-
to, que fez a Intervenção. Diz que os Interventores não são Administradores especializados em 
Administração Hospitalar. Fala que a Administração da Saúde é responsabilidade da Adminis-
tração Municipal. 
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Pondera sobre o Vereador Estrada, que é uma das 
pessoas mais indicada para responder sua pergunta, pois atua como Vereador nesse Legislati-
vo há mais de 30 anos, tem uma história de vida pública, e nunca viu fechar Santa Casa. Diz 
que esse pessoal da Prefeitura tem que admitir que errou. Fala que o Ricardo Rios publicou 
matéria comparando a Santa Casa com a “Torre de Babel”, que não deu certo.  Diz que tem 
uma relação de contas pagas pela Santa Casa, de 01 de Julho a 30 de Novembro de 2015, na 
qual consta que a Instituição pagou um valor de 35 milhões de reais.  Fala que a Santa Casa 
teve recursos. Alerta que agora é a hora do Senhor Prefeito, ter humildade, reconhecer e admi-
tir o erro. Sugere ao Senhor Prefeito devolução da Santa Casa à Provedoria, que entende da 
Administração do Hospital, chamar um Administrador que tenha experiência de Santa Casa, 
para que dê novos rumos à Santa Casa. Fala que os Interventores Fabíola e Francisco estão 
sofrendo para resolver os problemas da Instituição. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que viu no Portal da Transparência que foi re-
passado 18 milhões de reais à Santa Casa de São Roque, no ano de 2015. Diz que há necessi-
dade de se contratar pessoas capacitadas, e especializadas na área de administração hospita-
lar, para a atuar na Santa Casa de São Roque. Responde à pergunta do Vereador Etelvino: Diz 
que durante sua vida pública de Vereador neste Legislativo, jamais viu coisa semelhante a essa 
situação da Santa Casa, que se encontra fechada por fechada por falta de competência. Diz 
que os Prefeitos de São Roque, sempre socorreram a Santa Casa. Fala que agora não tem co-
mo socorrer, com essa dívida enorme vai fechar a Prefeitura. 
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Ressalta que manter a Saúde é 
obrigação da Administração Municipal. Fala que o Poder Executivo tem obrigação de manter a 
Santa Casa aberta. Diz que o Senhor Prefeito e os Interventores sabiam da situação crítica da 
Santa Casa e vão responder por isso, porque se omitiram, e ocultaram o fato da enorme dívida  
da Santa Casa no período de 15 meses.  
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Afirma que as dívidas da Santa Casa são de respon-
sabilidade do Senhor Prefeito. Fala que recebeu duas respostas favoráveis de seus Requeri-
mentos, sobre recuperação com tapa buraco na Marginal, na rua da Escola Cooperativa e outra 
na Região da Estrada do Condor. Fala que o Vereador MANDI foi o único sortudo que conse-
guiu a conclusão de uma obra feita pela Prefeitura.  
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5. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Cede a palavra ao Vereador Etelvino 
Nogueira.  
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Diz que recebeu resposta do seu Requerimento Nº 
263/2015-L, sobre as informações de veículos alugados. Informa que as despesas com aluguel 
de veículos em 2014 resultou no montante de dois milhões cento quinze mil reais, e em 2015, 
resultou no valor de setecentos e cinco mil reais. Conclui que as despesas resultam no montan-
te de dois milhões, oitocentos e vinte mil reais, em veículos alugados, que daria para se adqui-
rir uma frota nova. Diz que a Informação prestada no Requerimento diverge da informação do 
Portal da Transparência.  
Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Fala que esse assunto será discutido poste-
riormente, porque o valor apontado no Portal da Transparência diverge da resposta dada ao 
Requerimento do Vereador Etelvino. Fala que existe uma notificação do Tribunal de Contas, 
referente à falta de informações no Portal da Transparência. Entende que as dívidas da Santa 
Casa são de responsabilidades do Senhor Prefeito. Informa que foi agendada uma reunião com 
o Conselho Municipal de Saúde, para o dia 14 de dezembro de 2015, às 15 horas, para esclare-
cimentos dos Interventores antigos, sobre a dívida e Orçamento da Santa Casa. Ressalta que o 
Senhor Prefeito tem responsabilidade sobre a dívida da Santa Casa. Fala que o Senhor Prefeito 
inchou a Prefeitura com cargos de confiança. Questiona sobre o paradeiro da frota de veículos 
da Prefeitura e da empresa de roçada contratada a peso de ouro, e não se vê essa empresa 
prestando serviços na Cidade. Diz que, o que vê nessa Administração é um agradinho do Se-
nhor Prefeito, para um e outro Vereador, para votar os projetos junto ao Prefeito, e isso não 
resolve os inúmeros problemas gerados por essa Administração. Alerta ao Senhor Prefeito, que 
“Vossa Excelência não é um Coronel Feudal”, e quem o colocou na Prefeitura foi o Povo, que 
pode tirá-lo do Poder Executivo a qualquer momento. Fala que o “Povo põe e o Povo tira”, 
ninguém é eterno no poder.  

Encerram-se os trabalhos às 21h12min. 
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