
 
 

Ata da 42ª Sessão Ordinária de 07 de Dezembro 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 18h18min. 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos pelo Vereador Etelvino Nogueira. 

1. A Ata da 41ª Sessão Ordinária, realizada em 30 de Novembro de 2015, foi lida e aprovada por 
unanimidade; 

2. A Ata da 45ª Sessão Extraordinária, realizada em 23 de Novembro de 2015, foi lida e aprovada 
por unanimidade; 

3. O 1º Secretário faz a leitura do Ofício nº 787/2015-GP, no qual o Excelentíssimo Senhor 
Prefeito REQUER A RETIRADA DO Projeto de Lei n°088/2015-E, de 19/10/2015, 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, trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e um centavos), no 
orçamento vigente. O Requerimento foi aprovado por unanimidade, e o Projeto foi retirado. 

Projetos do Executivo 
1. Razão de Veto n°018/2015-E, de 23/11/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Veta 

integralmente o autógrafo n°4.465/2015 (Projeto de Lei n°082-L, de 13 de Outubro de 2015, 
de autoria do Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes)”, que “Dispõe sobre a obrigatorie-
dade da disponibilização de exames de mamografia e ultrassonografia mamária na rede muni-
cipal de saúde para todas as mulheres a partir dos 30 (trinta) anos de idade”; 

2. Razão de Veto n°019/2015-E, de 23/11/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Veta 
integralmente o autógrafo n°4.466/2015 (Projeto de Lei n°083-L, de 14 de Outubro de 2015, 
de autoria do Vereador José Carlos de Camargo)”, que “Torna obrigatório a implementação de 
atividades com fins educativos para reparar danos causados no ambiente escolar, no âmbito da 
Estância Turística de São Roque, e dá outras providencias”; 

3. Projeto de Lei n° 100/2015-E, de 01/12/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Altera 
as cláusulas sétima e oitava do termo de convênio celebrado entre o Executivo Municipal e o 
Estado de São Paulo, por meio da Secretária de Estado de Negócios de Segurança Pública e dá 
outras providencias”;  

4. Projeto de Lei n° 102/2015-E, de 04/12/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 
sobre a abertura de crédito no valor de R$1.460.000,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta 
mil reais)”; 
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5. Projeto de Lei n°103/2015-E, de 04/12/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza 
o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$600.000,00 (seiscentos mil reais), 
no orçamento vigente”; e 

6. Projeto de Lei n°104/2015-E, de 04/12/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 
sobre a alteração na Lei n°4.467, de 14 de Outubro de 2015”. 

 
 Projetos do Legislativo 
1. Projeto de Resolução nº 029-L, de 01/12/2015, de autoria do Vereador Etelvino Nogueira, 

que “Prorroga o prazo de funcionamento da Comissão de Assuntos Relevantes (CAR) criada 
para acompanhar a “Frente Parlamentar em Defesa do Raposo Tavares”; e 

1. Projeto de Resolução nº 030-L, de 01/12/2015, de autoria do Vereador Etelvino Nogueira, 
que “Prorroga o prazo de funcionamento da Comissão de Assuntos Relevantes (CAR) criada 
para acompanhar a Implantação do Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV – no Municí-
pio de São Roque. 

Requerimentos solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito: 
1. Vereador Etelvino Nogueira – nº: 341. Solicita informações referentes à possibilidade do 

Executivo adotar providências junto ao Governo do Estado de São Paulo, ARTESP e CCR/Via 
Oeste, pleiteando que seja feito o alargamento do pontilhão sob a linha férrea na Rodovia 
Quintino de Lima a título de compensação ambiental; 350/2015. Solicita informações referen-
tes ao não cumprimento da Lei n°2.657/2001 que: “Dispõe sobre a obrigatoriedade dos Pode-
res Executivos e Legislativos divulgarem custos de publicação dos atos administrativos em Jor-
nais Oficiais.    

2. Vereador Adenilson Correia – Mestre Kalunga – nº: 343. Solicita informações sobre a 
possibilidade de recuperação (motonivelamento e cascalhamento) das Ruas Caio Prado Júnior, 
Delegado Orlando Fernandes e Rua dos Moinhos, Vila Darcy Penteado, Distrito de Maylasky; 
344. Solicita informações sobre a possibilidade de recuperação (motonivelamento, cascalha-
mento e colocação de raspas de asfalto) das ruas Borba Gato e Nelson Silva Nunes, localizadas 
no Loteamento Jardim Alpes Forantini, Distrito de Maylasky; 345. Solicita informações sobre a 
possibilidade de recuperação (motonivelamento e cascalhamento) da Rua Antônio Sartori Cida-
dão Emérito, via que liga o condomínio das Hortências e Jardim Sol; 346. Solicita informações 
sobre a possibilidade de realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento na Rua 
Margarida Korte, no Distrito de Maylasky; 347. Solicita informações sobre a possibilidade de 
realização de serviços de motonivelamento, cascalhamento, capinação e roçada nas ruas Gen-
naro Teófilo e Arthur Pedro Rodrigues, localizadas no Bairro Cardoso, Distrito de Maylasky; 
348. Solicita informações referentes a possibilidades de manutenção e revitalização do Termi-
nal Rodoviário Ayrton Senna; 349/2015. Solicita informações sobre a possibilidade de pavi-
mentação asfáltica de ponto de táxi localizado na Rua XV de Novembro, na altura dos imóveis 
n°s 10 e 24, área central, na frente das “Lojas Pernambucanas” e dá Farmácia. 

3. Vereador Rafael Marreiro de Godoy – nº: 351/2015. Solicita a possibilidade de a empre-
sa REMO realizar os serviços de poda de árvores que tem oferecido risco à rede de energia 
elétrica no Município. 
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4. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes – n°: 352/2015. Solicita informações sobre 
a possibilidade de ressarcimento aos munícipes em posse de talões do antigo sistema de Esta-
cionamento Rotativo “Zona Azul”.   

Indicações solicitando providências ao Exmo. Sr. Prefeito: 
1. Vereador José Carlos de Camargo – n°s: 2136/2015. Solicita demarcação de uma vaga 

para deficientes físicos e idosos, em frente à Agencia do Banco Bradesco, localizado na Rua XV 
de Novembro, n°120, São Roque – SP. 

2. Vereador Adenilson Correia – nºs: 2137. Solicita, com urgência, motonivelamento, 
cascalhamento e colocação de raspas de asfalto nas ruas Borba Gato e Nelson Silva Nunes, 
localizadas no Loteamento Jardim Alpes Forantini, Distrito de Maylasky; 2138. Solicita manu-
tenção em ponte localizada na Estrada Moreira, próxima ao Sítio Campesina n°324, ao lado da 
casa da “Dama Esmeralda” que fica à primeira à direita após o “Pesqueiro Saboó”, Bairro do 
Saboó; 2139. Reitera pedido feito através do Ofício Vereador n°1747/2015, solicitando a reali-
zação de serviços de motonivelamento e cascalhamento na Alameda Nossa Senhora de Guada-
lupe, Distrito de Maylasky; 2140. Reitera pedido feito através do Ofício Vereador n°2115/2015, 
solicitando a pavimentação da viela que liga a Rua Benedito dos Santos Caparelli à Rua Luiz 
Matheus Maylasky, na altura do imóvel n°125, ao lado do “Açougue do Mineiro”; 2110. Solicita 
operação “tapa buraco” na Avenida Monteiro Lobato, Junqueira; 2141. Reitera pedido feito 
através do Ofício Vereador n°1242/2015, solicitando, urgentemente, serviços de desassorea-
mento em toda a extensão do córrego localizado na Rua Libório Pereira Leite, começando no 
trecho próximo ao imóvel n°281 (frente à casa do outro lado da Rua); 2142. Reitera pedido 
feito através de Ofício Vereador n°2217/2015, solicitando ao Executivo, com urgência, a colo-
cação de um braço de luz na altura da Rodovia Raposo Tavares Km54 Leste (sentido São Pau-
lo), próximo ao imóvel n°45.660; 2143. Reitera pedido feito através do Ofício Vereador 
n°1012/2015, solicitando roçada e capinação de toda a extensão da Rua Batista Pedrone, prin-
cipalmente em frente ao imóvel n°809, Bairro do Rosário, distrito de Maylasky (iniciando atrás 
da Igreja Sangrado Coração de Jesus até o bairro do Rosário); 2144. Reitera pedido feito a-
través do Ofício Vereador n°1243/2015, solicitando serviços de desassoreamento do córrego 
localizado na Rua Libório Pereira Leite, principalmente em trecho próximo ao imóvel n°120, 
Bairro Gabriel Piza; 2145.  Reitera pedidos feitos através do Ofício Vereador n°1184/2015 e da 
Indicação n°1159/2015, solicitando motonivelamento, cascalhamento e pavimentação asfáltica 
de vias públicas do Jardim Suíça Paulista; 2146/2015. Reitera pedido feito através do Ofício 
Vereador n°1284/2015, solicitando a implantação de braço de iluminação pública em trecho em 
frente aos imóveis n°s 21 e 31, da Rua Roque Pires de Albuquerque, Jardim Ponta Porã, Distri-
to de Maylasky. 

3. Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 2147. Solicita serviços de roçada para o Posto de Saúde 
Hélio Negrão, Bairro do Carmo; 2148.  Solicita execução de serviços de manutenção nas cai-
xas de captação de águas pluviais, localizadas na Estrada do Carmo; 2149. Reitera pedido 
feito através da Indicação n°2116/2015, solicitando serviços de roçada para Estrada Municipal 
do Carmo; 2116. Reitera pedido feito através da Indicação n°2068/2015, solicitando serviços 
de roçada para Estrada Municipal do Carmo; 2150. Solicita manutenção em caráter de urgên-
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cia para ponte de madeira localizada na Rua Takeshi Konno, Bairro do Carmo; 2151. Reitera 
pedido feito através da Indicação n°1842/2015. Solicita operação tapa buraco, em trecho da 
Estrada Municipal do Carmo (iniciando na cabeceira da ponte Luiz Gonzaga da Rocha), Bairro 
do Carmo; 2152. Reitera pedido feito através de Indicação n°2122/2015, solicitando execução 
de serviços de motonivelamento, cascalhamento, para as seguintes vias públicas: Avenida Cen-
tro Social dos Inspetores, Praça Antônio Pereira Lima, Rua Capitão Benedito Gomes e Rua Dra. 
Lourdes Ferreira Fernandes, localizadas no Loteamento Clube dos Oficiais, Bairro do Carmo; 
2153. Reitera pedido feito através da Indicação n°2062/2015, solicitando execução de serviços 
de motonivelamento e cascalhamento, para a Rua Roque Dandretta e Loteamento Sítio Colibri, 
Bairro do Carmo; 2154. Reitera pedido feito através da Indicação n°1173/2015, solicitando 
execução de serviços de limpeza na tubulação de águas pluviais em trecho da Travessa Ernes-
to Firmino de Moraes, próximo ao Sítio das Pedras, localizadas no Bairro do Caeté; 2155. Soli-
cita manutenção na placa indicativa “Estrada Hirofumi Mikami”, localizada na bifurcação Muni-
cipal do Caeté, próximo ao ponto de ônibus; 2156/2015. Solicita serviços de motonivelamen-
to, cascalhamento e roçada para Estrada Hirofumi Mikami.  

4. Vereador Rafael Marreiro de Godoy – n°s: 2157. Solicita a construção de 02 (duas) 
lombadas na Rua Maria das Dores Pedroso, próximo ao imóvel n°590, Bairro Volta Grande; 
2158. Solicita a colocação de bico de luz na Rua Eugênio Benedito Pedroso, em frente ao imó-
vel n°352, Bairro Volta Grande; 2159. Solicita a colocação de um poste com bico de luz na 
Travessa Dorival Camargo dos Santos, em frente ao portão da Igreja de São João Batista, Dis-
trito de São João Novo; 2160. Solicita a colocação de 03 (três) bicos de luz na Rua Emídio 
Castanho, Distrito de São João Novo; 2161. Solicita a construção de 02 (duas) lombadas na 
Rua José Benedito Rodrigues, sendo uma em frente ao imóvel n°207 e a outra defronte ao 
imóvel n°227, Centro do Distrito de São João Novo; 2162. Solicita a colocação de 03 (três) 
bicos de luz na Travessa João Morão, Morro do Piolho, Distrito de São João Novo; 2163.  Soli-
cita a troca de caixa de energia elétrica do Estádio José Antonio Sanches Dias, localizado no 
Distrito de São João Novo; 2164.  Solicita a colocação de um bico de luz na “Rua 1”, Bairro 
São Julião, em frente da Igreja Congregação Cristã do Brasil; 2165. Solicita a colocação de 03 
(três) postes com bicos de luz na Travessa que fica ao lado do Ginásio de Esportes do Distrito 
de São João Novo; 2166/2015. Solicita a colocação de câmeras de segurança no Centro do 
distrito de São João Novo. 

5. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – nºs: 2167. Solicita remendo asfáltico na 
Rua Ângelo Meneguesso, na altura do imóvel n°432.  

Moções: 
1. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – nº 278/2015. De Repúdio ao atual 

Diretor Municipal da Saúde, Dr. Sandro Rizzi, e também ao ex-interventores, Sr. Sidney Santa-
na Muniz e Jorge Haddad, em função do caos instalado na Santa Casa de Misericórdia de São 
Roque. O Vereador Luis Gonzaga de Jesus requereu o adiamento para 03 (três) sessões Ordi-
nárias. O Requerimento foi aprovado por 09 (nove) votos favoráveis dos Vereadores Alfredo 
Fernandes Estrada, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino Nogueira, Israel Francisco de 
Oliveira, José Antonio de Barros, Luis Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa Henriques de 
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Araújo, Mauro Salvador Sgueglia de Góes e Rafael Marreiro de Godoy e 05 (cinco) votos con-
trários dos Vereadores Adenilson Correia, Alacir Raysel, Alexandre Rodrigo Soares, José Carlos 
de Camargo e Rodrigo Nunes de Oliveira. 

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.  

3. Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira – n°295. De Congratulações ao Bailarino São-
roquense James Batista; 308/2015. De Congratulações aos alunos da dança do coreógrafo 
São-roquense James Batista.  

4. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – n°299. De Congratulações aos 
alunos do 7°ano da Escola SESI, em face ao Projeto desenvolvido para o 7° Torneio de Robóti-
ca SESI-SP; 309. De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Fernando Soares Serdeira; 
312/2015. De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Geraldo José Felex.     

5. Vereadores José Carlos de Camargo – n° 301. De Congratulações à Senhora Fernanda 
Garcia Escane, pelos relevantes serviços prestados a frente da Coordenação do Curso de Direi-
to da FAC São Roque; 302/2015. De Congratulações à Senhora Larissa de Freitas, pelos ex-
celentes serviços prestados na EMEF do Gabriel Piza. 

6. Vereadores Adenilson Correia – n° 304. De Congratulações ao Restaurante “Pica Fumo”; 
305.  De Congratulações ao Rancho do Netão; 311/2015. De Pesar pelo falecimento do es-
timado Senhor Mario Zanardo. 

7. Vereador Etelvino Nogueira – nº 307/2015. De Apoio à Comissão de Vereadores da 
Câmara Municipal da Estância Turística de Ibiúna denominada “Frente Parlamentar em Defesa 
da Rodovia Bunjiro Nakao”. 

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

1. Moções de Congratulações – n° 293, 295, 299, 301, 302, 304 e 308/2015 – foram 
aprovadas por unanimidade; 

2. Moção de Apoio – n° 307/2015 – foi aprovada por unanimidade; 
3. Moções de Pesar – n° 309 e 311/2015 – foram aprovadas por unanimidade; 
4. Indicações – nºs 2136 a 2167/2015 – a Mesa Diretora as encaminhará. 

Tribuna:  
1. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Diz que gostaria de mais uma vez, subir na 

Tribuna deste Legislativo, para aplaudir o Senhor Prefeito e agradecer por melhorias executadas 
no Município, mas infelizmente isso é impossível, pois são muitas notícias catastróficas que che-
gam todo dia nesta Cidade, que ninguém quer escutar. Diz que lá atrás, no início da Gestão, o 
Senhor Prefeito, assinou contrato começou com contrato com a empresa coletora de lixo, no 
valor de 350 mil atualmente está no valor de quase um milhão de reais; contrato com a empresa 
da Merenda Escolar, no valor de 6 milhões de reais, e hoje  quase 10 milhões. Fala que é inacre-
ditável os desperdícios dos recursos públicos feitos pelo Senhor Prefeito nesta Administração. 
Comenta sobre a falta de manutenção nas estradas que se encontram em meio ao matagal, que 
assusta a população. Lembra o absurdo do recurso empenhado para a empresa de roçada jamais 
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vista na Cidade, no valor de 5 milhões de reais dos cofres públicos, que na Administra passada 
custou 700 mil reais. Fala que na semana passada o Vereador Etelvino Nogueira, protocolou no 
Tribunal de Contas, denúncia que foi acatada, e suspendeu os efeitos da Concorrência Pública nº 
009 PPP – 01/2015, do lixão, para contrato no valor de 720 milhões de reais, por 30 anos de 
concessão, cujo aterro  seria implantado no Distrito de São João Novo, o que equivale a 8% do 
Orçamento anual do Município, que se vai tudo para o lixo.  
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Comenta que a função do Vereador é fiscalizar os atos 
do Prefeito. Fala que obteve êxito junto ao Tribunal de Contas, porque a situação era gritante. 
Diz que a área da Fazenda Roma, está embargada. Questiona, como é que fica a Assessoria, o 
Jurídico e o Financeiro, e Planejamento da Prefeitura aceita esse tipo de coisa. Fala que precisa 
também buscar punição para Diretor e Assessor do Prefeito, porque o Prefeito assina e os Dire-
tores. Fala que esse pessoal de duas uma, ou não estão fazendo ou estão fazendo e não estão 
sendo aceitos. Comenta que é um projeto que precisa ser discutido com a sociedade. Fala que 
essa da PP não tem previsão no PPA, na LOA. Fala que os Vereadores precisam buscar uma for-
ma de responsabilizar e punir os Diretores e Assessores do Senhor. Fala que todo dia tem uma 
surpresa, e agora tem também uma novidade no transporte escolar Prefeito. Fala que estamos 
há um ano das eleições, e não é admissível  rombo no orçamento por parte do Senhor Prefeito.  
Vereador Mauro Salvador Sgueglia da Góes: Fala que existe mais um pregão para um con-
trato superfaturado no valor de 10 milhões de reais, para a Merenda Escolar, com acréscimo de 
100% do valor e que se paga 22 reais para o quilo da coxa de frango, compra de playground 
superfaturado. Fala que é preciso buscar o melhor preço. Alerta que os Vereadores estão aten-
tos. 
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira (TOCO): Fala que a Prefeitura ficou 2 anos 
sem fazer uma licitação descente, e agora vem fazendo absurdo. Enquanto se pagava 300 mil e 
agora um milhão de reais. Fala da empresa da PPP, com Caução que seria no valor de um bilhão 
de reais. Parabeniza o Vereador Etelvino por representar os Vereadores bloqueando essa Licita-
ção.  
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Parabeniza o Vereador Etelvino pela 
sua brilhante atuação no Legislativo, o Jurídico da Câmara e aos companheiros do PSDB   

  Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Questiona, se algum Vereador sabia da 
Concorrência Pública nº 009 PPP – 01/2015, do lixão?. Fala que não houve manifestação de Ve-
reador. 

2. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Agradece ao seu Assessor José Carlos S. Massucatto, 
(KIKI), pela colaboração nos seus mandatos. Parabeniza o Assessor José Carlos S. Massucatto 
(KIKI), pelo seu aniversário, e à população que votou nele. Diz que graças à cooperação do As-
sessor KIKI, obteve a vitória nos seus dois mandatos. Agradece à população que votou nele. 
Ressalta que é um Vereador bastante crítico, e não está neste Legislativo para julgar pessoas. 
Diz que nasceu em São João Novo, e torce para que a dê Gestão do Senhor Prefeito Daniel de 
Oliveira Costa. se aprume e melhore sua Gestão. Informa que vai ajudar Prefeito Daniel de Oli-
veira Costa.  Deseja feliz Natal a toda a população de São Roque. 
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Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Ressalta que é nobre essa fé do Ve-
reador Rafael Marreiro, e torce para que tenha razão, porque não vê possibilidades da reversão 
da situação que se encontra hoje, dificilmente ele vai reverter esse quadro crítico e assustador 
que se apresenta atualmente na Gestão do Senhor Prefeito, com um orçamento estourado, e o 
Orçamento da Santa Casa também estourado, e comete um erro após o outro, que diante dos 
cálculos resultará numa dívida estimada de aproximadamente cinqüenta mil reais. Essa atitude 
do Senhor Prefeito com o PPP é um absurdo, porque comte um erro após o outro. 
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Agradece e concorda com o Vereador Donizete, mas 
não vai jogar a Bandeira nunca, isto é não desiste fácil. Diz que em sua opinião torce e vai aju-
dar o Senhor Prefeito para tentar ajudar a população de São Roque. Diz que não concorda com a 
verba da merenda porque já está paga há tempo.  
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira (TOCO): Fala que o Vereador Rafael está 
coberto de razão. Lembra que na época da posse do Senhor Prefeito, os Vereadores orientaram 
ao Senhor Prefeito, para fazer Licitação do Lixo, e que havia uma conversa na Cidade de que ele 
iria alugar carros, e ele prometeu que não alugaria carros e faria uma licitação,  mas não foi o 
que fez. Fala que os Vereadores vêm tentando ajudar o Senhor Prefeito, e desde o início elabo-
rou Ofício para ajudar o Senhor Prefeito na Gestão Municipal, mas não obtiveram êxito, devido 
ao fato dos Vereadores orientar de uma forma, e não se sabe porque o Senhor Prefeito age de 
outras maneiras, orientado por outros.  
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Diz que quer defender os Vereadores,  como parceiro 
dos dois Vereadores Flávio Andrade de Brito e Rafael Marreiro de Godoy, que sempre lutaram 
por São João Novo. Fala que se entristece com o fato dos Vereadores Rafael e Rafael serem da 
Base do Prefeito, e não foram avisado pelo Senhor Prefeito, e sem saber do fato do aterro sani-
tário precisar se explicar à população sobre a construção desse aterro no Distrito de São João 
Novo. Fala que o Prefeito tinha por obrigação de avisar os Vereadores sobre a PPP do lixão.  
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Deseja um Feliz Natal a todos.  

3. Vereador Rodrigo Nunes de Oliveira: Ressalta que quer deixar neste Legislativo as boas 
notícias que aconteceram no Município. Fala que nem tudo no Município é notícia ruim. Informa 
que elaborou Moção de Congratulações e Parabeniza ao Senhor James Baptista, pelo seu traba-
lho junto aos jovens. Informa que fez um trabalho para regularização imobiliária da documenta-
ção dos loteamentos de alguns bairros gratuitamente, através de um trabalho junto a Secretaria 
de São Paulo, Programa Cidade Legal. Fala que oficiou a Aeronáutica, solicitando apoio, para 
auxiliar o pessoal da Zoonose para o combate à Dengue. Diz que no ano passado houve o surto 
da Dengue, e pretende unir esforços junto aos policiais, para impedir a proliferação do mosquito 
da Dengue e outros mosquitos. Diz que conseguiu verba de mais de 200 mil reais, para compra 
de equipamentos para o Hospital, junto ao Deputado Federal Eli Corrêa Filho. Fala que está no 
aguardo de um aporte (recurso financeiro) para Santa Casa, junto ao Deputado Estadual Luiz 
Carlos Gondim, Presidente da Saúde do Estado de São Paulo, para ajudar a Santa Casa. Fala que 
criticar e jogar pedras nas pessoas é fácil, mas ao invés de criticar, age  ao contrário, luta e bus-
ca recursos para auxiliar a Santa Casa, junto às autoridades Federais e Estaduais. Diz que busca 
resultado para a Cidade de São Roque, e conquistou recursos para a Santa Casa. Diz que está 
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aguardando recurso financeiro, para socorrer a Santa Casa, prometido por Deputados, para a 
próxima semana. Fala que conta com o apoio dos Vereadores e espera na próxima semana ter o 
aporte dos Deputados para socorrer a Santa Casa. Fala que seu Gabinete está aberto para a 
população. 

4. Vereador Adenilson Correia (KALUNGA): Agradece ao Pupo, ao Senhor Prefeito que 
cooperaram para a inauguração do Campo de Maylasky, denominado por ele e pelo Vereador 
Donizete, de Estádio Benedito de Jesus Albuquerque, que proporcionará entretenimento e boa 
qualidade de vida à população. Diz que criticar é fácil, mas isso não leva a pessoa a nada, o que 
leva ao resultado é exercer a cidadania a Democracia e o Vereador saber elaborar o pedido ao 
Poder Executivo. Cobra do Senhor Prefeito, providências junto ao setor competente, para a exe-
cução de casa de zeladoria, cantina, refletores, abertura de portão atrás do campo, e outros 
benefícios, necessários no Estádio Benedito de Jesus. Ressalta que foi educado para agir de for-
ma correta e leal. Diz que  muitas pessoas administraram o esporte no passado e nada fizeram 
pelo esporte. Fala que avalia a cada Sessão Legislativa as atitudes de zombaria e desrespeito aos 
Vereadores por algumas pessoas. Critica as pessoas que desrespeitam os Vereadores com zom-
barias, que assumem uma postura inadequada para um Cidadão de bem. Diz que questão de 
ética é muito importante na vida do ser humano. Diz que a partir de fevereiro começam as ativi-
dades para a garotada. Agradece em nome do Esporte Clube Maylasky, ao Senhor Sérgio Ribeiro 
Presidente da CCR, pela abertura da passagem de pedestres, debaixo do Viaduto Vasco Barioni. 
Agradece ao Eduardo Camargo, Diretor e Presidente da CCR. Cobra do Senhor Prefeito providên-
cias para realização de serviços de manutenção com limpeza,  capinação, roçada,  operação tapa 
buraco, limpeza de boca de lobo, no Bairro do Rosário, na Vinhas do Sol. Informa que a Adminis-
tração Distrital de Maylasky necessita de equipamentos e máquinas para desenvolver os traba-
lhos nas estradas. Fala que o Deputado Estadual Márcio Camargo prometeu beneficiar o Distrito 
de Maylasky, com uma academia ao ar livre, para o Distrito de Maylasky. Diz que o Município de 
São Roque precisa de mais academia ao ar livre. 

5. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que hoje vai declinar a Palavra, mas quer  Parabe-
nizar o Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA), pela conquista da inauguração do Cam-
po de Maylasky, denominado Estádio Benedito de Jesus Albuquerque.  

6. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Comenta sobre a Santa Casa, porque muito 
se viu e se aprovou neste Legislativo, de Projetos, com relação aos recursos financeiros repassa-
dos para a Santa Casa. Informa que o montante da dívida da Santa Casa está com um montante 
em torno de 13 a 15 milhões de reais. Fala que, se algum Vereador da Base do Prefeito quer 
fazer algo pela Santa Casa, que solicite ao Senhor Prefeito, para colocar um Administrador Hospi-
talar capacitado na Instituição. Diz que aí sim, os Vereadores da Base estarão fazendo algo útil 
para a Santa Casa, e não vir aqui fazer demagogia, como se tem observado, como no início do 
ano, os Requerimentos dos Vereadores, solicitando informações da Santa Casa, foram reprova-
dos neste Legislativo, pelos Vereadores da Base do Senhor Prefeito, e por isso os demais Verea-
dores não tinham acesso às informações da situação financeira da Santa Casa. Fala que a Insti-
tuição foi usada por pessoas de má fé, como um braço para retirar os recursos que foram repas-
sados para socorrer a Santa Casa, e sumiram com todo o dinheiro que foi repassado deste Legis-
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lativo para a Prefeitura transferir para a Instituição. Fala que a saúde é coisa séria e deve ser 
respeitada. Comenta que com relação à Moção de Repúdio, de sua autoria, para o Dr. Sandro 
Rizzi, e Interventores, entende que deveria ter sido aprovada por unanimidade. Fala que está 
mais que provado, que os falsos médicos agiram para si mesmos, usaram as empresas para tirar 
os recursos da Santa Casa e do Município, com a ajuda dos Interventores que omitiram todas as 
ações internas da Santa Casa. Comenta que ele junto aos Vereadores Etelvino Nogueira, Israel 
Francisco de Oliveira, Maurinho de Góes e Guto, conseguiram um relatório da situação financeira 
da Santa Casa, protocolaram no Ministério Público uma representação contra os responsáveis e 
aos Interventores. Pondera que tem visto intervenções ao longo de sua vida, mas nunca viu coi-
sa igual a esta feita na Santa Casa de São Roque. Lembra que lá atrás, viu Intervenção feita pelo 
Poder Judiciário que obrigou o Senhor Prefeito Efaneu, a administrar a Santa Casa. Fala que a 
operação Placebo,saiu de Mairinque e veio para São Roque. Comenta que viu na TV TEM, o Se-
nhor Prefeito, culpando os municípios vizinhos pelas dificuldades financeiras da Santa Casa. Diz 
que é fato que o teto dos municípios é real. Fala da necessidade de uma retratação porque os 
municípios vizinhos não podem ser responsabilizados pela incompetência da Administração de 
São Roque. 
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Diz que quer deixar registrado, que é a favor da Senho-
ra Fabíola. Informa que o Senhor Francisco foi ao jornal O Democrata, publicou uma matéria que 
não retrata a verdadeira situação da Santa Casa, e que não está sendo de acordo com o espera-
do. Fala que a Senhora Fabíola é uma profissional com transparência. Diz que quer deixar claro e 
registrado que a Senhora Fabíola vem cooperando com a documentação, para protocolar no 
Ministério Público.  
Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Agradece a Senhora Fabíola por ter demons-
trado com transparência a situação financeira da Santa Casa. Diz que precisa de providências 
urgentes do Judiciário, para que acabe com essa Intervenção e devolva a Santa Casa à Irman-
dade, e que sejam punidos os que usaram de atos ilícitos. Parabeniza o Vereador Etelvino pelos 
trabalhos prestados junto ao Ministério Público para denunciar o PPP. Comenta que se sente 
orgulhoso por fazer parte deste Grupo Legislativo.  

Ordem do Dia: 
2. Veto n°017/2015-E, 19/11/2015, de autoria do Poder executivo, que “Veta integralmente o 

autógrafo n°4458/2015 (Projeto de Lei Complementar n° 003-L, de 18 de Maio de 2015, de 
autoria da Câmara Municipal) que, “Dispõe sobre a isenção da cobrança de taxas de expedien-
te, referente à recepção de requerimentos, documentos e outros papéis para entidades filan-
trópicas na Prefeitura da Estância Turística de São Roque”. O Veto foi rejeitado por 13 (treze) 
votos contrários dos Vereadores Adenilson Correia, Alacir Raysel, Alexandre Rodrigo Soares, 
Alfredo Fernandes Estrada, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino Nogueira, Israel Fran-
cisco de Oliveira, José Camargo de Oliveira, Luis Gonzaga d Jesus, Marcos Augusto Issa Henri-
ques de Araújo, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Rafael Marreiro de Godoy e Rodrigo Nunes 
de Oliveira e 01 (um) voto favorável do Vereador José Antonio de Barros, em única discussão, 
votação nominal e maioria absoluta.  
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3. Projeto de Lei n°066/2015-L, 23/07/2015, de autoria do Vereador Adenilson Correia, que 
“Dispõe sobre condições de contratações de profissionais da Saúde por entidades públicas Mu-
nicipal, institucionais que recebam subvenção do Poder Executivo ou empresas terceirizadas 
que prestem serviços à Municipalidade” e EMENDA. As Emendas n°s 01 e 02, e o Projeto foram 
aprovados por unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria absoluta.  

4. Projeto de Lei n°092/2015-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”. Foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação nominal e 
maioria simples. 

5. Projeto de Resolução nº 029-L, de 01/12/2015, de autoria do Vereador Etelvino Nogueira, 
que “Prorroga o prazo de funcionamento da Comissão de Assuntos Relevantes (CAR) criada 
para acompanhar a “Frente Parlamentar em Defesa do Raposo Tavares”. Foi aprovada por 
unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria simples. 

6. Projeto de Resolução nº 030-L, de 01/12/2015, de autoria do Vereador Etelvino Nogueira, 
que “Prorroga o prazo de funcionamento da Comissão de Assuntos Relevantes (CAR) criada 
para acompanhar a Implantação do Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV – no Municí-
pio de São Roque. Foi aprovada por unanimidade em única discussão, votação nominal e maio-
ria simples. 

7. Projeto de Lei n° 094-E, de 11/11/2015, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre o 
re-parcelamento de débitos do Município da Estância Turística de São Roque com fundo de 
Seguridade social de São Roque e dá outras providências, e EMENDA. A Emenda e o Projeto 
foram aprovados por unanimidade em primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta. 

8. Projeto de Lei nº 096-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” e EMENDA. A Emenda e o Projeto foram aprovados por 
unanimidade em primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta. 

9. 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 Etelvino Nogueira: Comenta sobre a questão da PPP do lixo, Concorrência Pública 

nº 009 PPP – 01/2015, do lixo, com um contrato no valor de 720 milhões de reais, por 30 anos 
de concessão, para coleta de lixo em nosso município. Ressalta que do seu ponto de vista sobre 
a questão da PPP do lixo, entende que há necessidade de fazer algo para a questão da coleta do 
lixo,e para as questão dos restos de materiais de construção, e da reciclagem da coleta do lixo 
domiciliar, Comenta que o que não podemos aceitar, é algo sem o entendimento com o Legisla-
tivo e com a Sociedade, temos que discutir valores, para saber do custo. Diz que de maneira 
nenhuma se deve aceitar algo sem a convicção do custo. Informa que nessa PPP, foi apresenta-
do no edital uma área do poder publico. Diz que se existe interesse da Prefeitura, em se resolver 
o problema tudo bem mais que os faça de maneira clara e ampla discussão com o Legislativo. 
Fala que não se pode fazer da maneira como foi feita essa situação dessa PPP. Agradece aos 
Advogados e aos Servidores pela colaboração com os trabalhos dos Vereadores. Fala da questão 
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do transporte escolar, que o preocupa, porque existe para 2016, uma previsão orçamentária, e 
estão fazendo uma licitação para o transporte escolar, no valor de mais de 10 milhões, e não 
temos previsão orçamentária para isso, Comenta que não se tem coleta de lixo adequadamente, 
portanto e preciso debater o melhor modelo para o nosso município, outra situação preocupante 
e as estradas de terra que se encontram em péssimo estado de conservação, de tal maneira que 
agora a população está começando a protocolar ofício para documentar as péssimas condições 
de tráfegabilidade das mesmas. Fala do caminhão sucateado que faz abastecimento de água no 
Município. Cobra do Senhor Prefeito as providências necessárias para providenciar um caminhão 
em melhores condições para entregar água aos munícipes. Comenta que o Senhor Prefeito, criti-
ca os Vereadores, e que por outro lado o povo de São Roque está falando mal da Administração 
do Senhor Prefeito, nos quatro canto do município, Alerta ao mesmo para prestar atenção e to-
mar cuidado com o pessoal, que está do seu lado, que muitas vezes ao invés de ajuda-lo estão 
atrapalhando. 

2. Vereador Flávio Andrade de Brito: Ressalta que hoje veio à Tribuna para fazer reclamação 
sobre a falta de regularização dos parquímetros. Comenta sobre as reclamações sobre as defici-
ências do uso dos parquímetros instalados nas ruas da Cidade e das multas aplicadas aos usuá-
rios do estacionamento. Fala que existem muitas reclamações recebidas pelos munícipes, quanto 
às multas e falhas no funcionamento das máquinas.  
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Fala que foi procurado por pessoas 
que informaram que uma das máquinas parquímetro instalada na Rua Rui Barbosa, altura do nº 
402, está com falha na devolução do comprovante.  
Vereador Flávio Andrade de Brito: Cobra do Senhor Prefeito, providências junto aos respon-
sáveis, para executar melhorias no sistema de uso dos parquímetros instalados na Cidade. In-
forma que esteve na Cidade de Cotia e observou a utilização de um sistema prático. Fala que 
aqui as pessoas estão sem emissão de comprovantes e levando multas. Diz que no último do-
mingo recebeu em sua casa, algumas pessoas, que solicitaram para interceder junto ao Senhor 
Prefeito, para não devolver os veículos alugados para a ROMU. Questiona, o Senhor Prefeito, 
como é que vai ficar a Cidade sem esses veículos que fazem rondas na Cidade. Sugere ao Se-
nhor Prefeito, para fazer opções, para comprar veículos ROMU ou devolver outros veículos, ao 
invés de devolver os três veículos ROMU.  
Aparte Donizete Plínio Antonio de Moraes: Lembra que desde o início os Vereadores alerta-
ram  o Senhor Prefeito, para não alugar veículos, porque não tinha pessoal suficiente para utili-
zar os veículos. Fala que o Prefeito alugava muitos veículos e agora não tem dinheiro para pagar 
os aluguéis desses veículos. Parabeniza os Guardas que trabalham na ROMU. 
Vereador Flávio Andrade de Brito: Comenta que o Senhor Prefeito, está devolvendo parte da 
frota de veículos alugados por falta de recursos financeiros. Sugere ao Senhor Prefeito, que faça 
opções para devolver outros veículos da frota alugada, e que por enquanto não se devolva a 
ROMU, ou então que se faça a compra de outro veículo, porque fará muita falta nas rondas da 
Cidade.  

3. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Cumprimenta a todos. 
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Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Informa que recebeu hoje, despacho 
do Conselheiro Antonio Roque Citadini, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, através 
do Ofício TCC 2133/009/15, em atenção ao Ofício Vereador nº 2020/2015 e 239/2015, de sua 
autoria, no qual solicita informações sobre as representações sobre as 7 representações  feitas 
contra o Senhor Prefeito Daniel, de sua autoria protocoladas no Tribunal de Contas, e informa 
que as representações se encontram no Tribunal de Contas, sem datas previstas para julgamen-
tos. Fala que existem 7  representações contra o Senhor Prefeito, Daniel de Oliveira Costa, pro-
tocolados no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e as  contas dele foram aprovadas.  
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Lembra que votou contra a aprovação das contas do 
Prefeito Daniel de Oliveira Costa, pela existência desses 7 Processos de representação protocola-
dos no Tribunal de Contas. Fala que nesta semana os Vereadores receberam surpresos, notícia 
da Concorrência Pública nº 009 PPP – 01/2015, do lixão, com um valor aproximado de 720 mi-
lhões de reais. Diz que o Senhor Prefeito não faz planejamentos e faz licitações com vícios. Fala 
que com esses vícios o Prefeito pode fazer contrato emergencial. Informa que foram pagos altos 
valores para a empresa coletora de lixo no Município, e hoje foi reduzido pela metade, o valor 
cobrado pela empresa da coleta do lixo, depois da Prefeitura ter gasto um valor que poderia ter 
economizado para outros fins. Fala que são muitos os desmandos do Senhor Prefeito, que gas-
tou 700 mil reais com empresa de som. Diz que a Prefeitura está fazendo o absurdo de uma 
Licitação para o Transporte Escolar no valor mais de 10 milhões de reais. Diz que recebeu infor-
mações que os funcionários da Santa Casa, se encontram sem receber seus salários. Fala que 
hoje a Câmara aprovou projeto de repasse de mais de 600 mil reais para socorrera a Santa Casa, 
e graças aos repasses da Câmara, a Santa Casa terá condições de pagar os funcionários.  

4. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Comenta que vai falar sobre a necessidade da execução de 
serviços de roçada nas estradas do Município. 
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Fala que o Professor Décio solicitou 
para reiterar o convite a todos, para a Reunião do Conselho Municipal de Saúde, no dia 14 de 
dezembro de 2015, às 15 horas. fala que será importante a presença dos Vereadores, da Im-
prensa e da população. Informa que foram convidados os dois Ex Interventores para prestar 
depoimentos. 
Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Cobra do Senhor Prefeito providências para execução de 
serviços de roçada, limpeza, reparos nas bocas de lobo e operação tapa buraco nas ruas do Jar-
dim Suíça. Comenta que as ruas da Cidade precisam de serviços de manutenção. Cobra também 
a execução de serviços de manutenção e operação tapa buraco nas ruas do Jardim Ester, inclu-
sive nas proximidades do Posto de Combustível. Comenta que há três semanas, enviou Ofício ao 
Senhor Prefeito solicitando providências para colocação de faixa de pedestres na frente da antiga 
fábrica INAL, devido ao grande fluxo de pessoas que passam por lá, mas até o momento nada 
foi feito, e até já ocorreu acidente naquela localidade. Ressalta a necessidade de respeito dessa 
Administração Municipal para com a população. Informa que depois de muitas cobranças está 
sendo executado serviço de roçada ao longo da Avenida Prefeito Bernardino de Lucca, Ressalta 
que é de responsabilidade da Administração Municipal a execução de serviços de limpeza, opera-
ção tapa buraco, roçada e manutenção nas vias e prédios públicos. Fala que como Vereador atua 
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em prol da população para que os serviços sejam executados. Alerta ao Senhor Prefeito que é 
dever da Administração Pública, providenciar execução de serviços prioritários no município co-
mo: executar serviços de roçada, capinação, limpeza, operação tapa buraco e manutenção, nos 
prédios públicos municipais.  

 
5. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Muito boa Noite a todos, aos colegas 

Vereadores, Funcionários da Câmara, Imprensa Regional, Internautas, e Ex Vereador José Luiz 
da Silva Cesar (Piniquinho) presentes Jornalistas e amigos. Estou com o Jornal O Cruzeiro do Sul, 
de hoje, segunda-feira, 07 de dezembro de 2015, apenas ilustrar e comprovar a data de hoje. 
Quero fazer hoje uma declaração à população de São Roque. Pela 3ª vez nesta semana recebo 
ameaças e recados maldosos de mandatários. Ameaçam a minha integridade física e moral. Um 
mandatário, e um cidadão sem mandato vêm tentando me intimidar novamente e sistematica-
mente. Tenho um mandato digno e limpo, não cometi nenhum ato ilícito ou ilegal no do decorrer 
do meu mandato. Já avisei nesta noite, uma autoridade policial, do que está ocorrendo. Quero 
deixar claro para a população de São Roque, que venho sendo ameaçado, inclusive de colocarem 
produtos ilícitos no meu carro. Se a partir desta noite acontecer algo comigo, a sociedade inteira 
sabe quem é o responsável.  Continuo sereno e tranqüilo a servir com amor e dignidade à popu-
lação do Município de São Roque. Deus abençoe a todos. Vereador Guto Issa, de São Roque. 
Aparte Donizete Plínio Antonio de Moraes: Comenta que com certeza todos sabem que são 
essas pessoas que o está ameaçando. Afirma que vão ameaçar sempre, porque são pessoas de 
má índole. Fala que pode ter certeza que todos sabem quem são essas pessoas. Ressalta, fique 
firme Vereador, porque sua pessoa começou a incomodar é porque estão desesperados. Parabe-
niza o Vereador Guto Issa pelo seu brilhante Mandato.  

Encerram-se os trabalhos às 21h12min. 
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