
 
Ata da 42ª Sessão Ordinária de 05 de Dezembro de 2016. 

4º Período Legislativo Ordinário - 16ª Legislatura. 
     Presidência: Alfredo Fernandes Estrada, Adenilson Correia e  

Luiz Gonzaga de Jesus 

  Secretaria: Mauro S. Salvador de Góes e Israel Francisco de Oliveira 
 

Vereadores presentes: Adenilson Correia (Mestre Kalunga), Alacir Raysel, Alexandre 

Rodrigo Soares, Alfredo Fernandes Estrada, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino 

Nogueira, Flávio Andrade de Brito, Israel Francisco de Oliveira, José Antonio de Barros, 

José Carlos de Camargo, Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa Henrique de Ara-

újo, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Osmar Aparecido de Oliveira Costa e Rafael Mar-

reiro de Godoy. 

Vereador ausente: nenhum.  

Início dos trabalhos às 18h15min. 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos Di-

reitos Humanos pelo Vereador Etelvino Nogueira. 

1. A Ata da 41ª Sessão Ordinária, realizada em 28 de Novembro de 2016, foi lida e 

aprovada por unanimidade; 

2. O 1º Secretário faz a leitura do Relatório Mensal sobre a execução de coleta, tratamen-

to e destinação final do lixo na Estância Turística de São Roque, referente ao mês de 

novembro de 2016 e informa que o mesmo encontra-se para consulta na Diretoria Téc-

nica Legislativa. 

3. O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário da Comissão Permanente de 

Constituição, Justiça e Redação o Projeto de Lei nº 069-E, de 04/11/2016, de autoria 

do Poder Executivo, que “Institui o reconhecimento do caráter educacional e formativo da 

capoeira em suas manifestações culturais e esportivas e permite a celebração de parcei-

ras para o seu ensino nos estabelecimentos de educação básica pública”. O Parecer Con-

trário foi rejeitado por unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria abso-

luta. 
4. O Presidente coloca em votação o Requerimento nº 269/2016, de autoria do 

Vereador Alfredo Fernandes Estrada, que “Solicita a inclusão da Moção de Congratula-
ções nº 243/2016, em regime de tramitação de Urgência Especial, na pauta da 42ª 
Sessão Ordinária”. O Requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão e 
votação simbólica; 

Projetos do Legislativo: 
1. Projeto de Lei n° 056-L, de 29/08/2016, de autoria do Vereador Rafael Marreiro  

Mesa Diretora, que “Dispõe sobre a reestruturação administrativa da Câmara Municipal 

de São Roque, Estado de São Paulo, e dá outras providências”. 

2. Projeto de Lei n° 062-L, de 18/11/2016, de autoria do Vereador Etelvino Nogueira, 
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que “Insere o inciso VIII, ao Art. 2º, da Lei Municipal n°2702, de 05 de Junho de 2002”. 

3. Projeto de Lei n° 063-L, de 28/11/2016, da Mesa Diretora, que “Fixa a remuneração 

dos cargos, empregos e funções relativos à estrutura administrativa da Câmara Munici-

pal de São Roque, revoga os dispositivo que especifica e dá outras providências”. 

4. Proposta de Emenda n° 065-L, de 25/11/2016, de autoria do Vereador Etelvino 

Nogueira, que “Altera a redação do Artigo 317, da Lei Orgânica do Município”. 

Requerimentos: 
1. Vereador Etelvino Nogueira – n°s: 266. Solicita informações referentes a interven-

ção do Hospital Santa Casa de Misericórdia no período de 08/07/2014 até a presente 

data; 267/2016. Solicita informações referentes a Emenda Parlamentar no Orçamento  

da União, no valor de R$249.980,00 (duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e 

oitenta reais) de autoria do Deputado Federal Herculano Passos para a Unidade de Sa-

úde Central. 
Indicações: 

1. Vereador Adenilson Correia – n°s: 1139. Solicita, com urgência, a retirada de areia 

e terra - que foram arrastadas pela chuva do dia 27/11/2011-, e se acumularam em 

frente à Creche e EMEI localizadas na Rua Roque Gonzáles, Distrito de Maylasky e, 

também, providências para evitar que esses problemas ocorram novamente; 
1140/2016. Solicita, com urgência, "operação tapa buraco" no início da Rua Antonio 

Cardoso, paralela à Rua Batista Pedroni. 

2. Vereador Etelvino Nogueira – n°s: 1141. Solicita a instalação de uma luminária no 

pátio da unidade básica de Saúde Villagio Emília, Vila Amaral;1142. Solicita a realização 

dos serviços de operação "tapa-buraco" na Rua  Capitulina, Bairro do Pavão; 1143. 
Solicita a retirada do lixo e limpeza do local, assim como saída de água na Rua Capituli-

na, Bairro do Pavão; 1144. Solicita a realização de operação "tapa buraco" nas ruas do 

bairro Jardim Mosteiro; 1145. Solicita a manutenção na Ponte localizada na Estrada do 

Caetê, Bairro do Carmo; 1146. Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e 

cascalhamento da Estrada da Serrinha do Carmo; 1147. Solicita a realização de servi-

ços de motonivelamento e cascalhamento das ruas do loteamento Chácara Aurora, Bair-

ro do Caetê; 1148. Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalha-

mento, nas ruas do Portal do Carmo; 1149. Solicita a realização dos serviços de moto-

nivelamento e cascalhamento na rua do Loteamento Recanto Flora;1150/2016. Solici-

ta a realização da pintura nos abrigos de ônibus na Estrada do Caetê ,Carmo e Aguas-

saí. 

3. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – n°s: 1151. Solicita a 

realização de "operação tapa-buracos" na Estrada do Pavão, dos Venâncios e Estrada 

Velha do Carmo; 1152. Solicita realização de serviços de motonivelamento e cascalha-
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mento na Estrada do Paraíso, Capim Fino, Estrada dos Venâncios e todas as Alamedas 

dos Bairros Vinhedo I, II e III; 1153. Solicita realização de serviços de motonivelamen-

to e cascalhamento nas Ruas do Jardim Santa Vitória; 1154. Solicita realização de ser-

viços de motonivelamento e cascalhamento nas três Vielas do Bairro do Mirim (antigo 

Morro do Piolho); 1155/2016. Solicita limpeza dos córregos da Vila Aguiar, e do Bairro 

Gabriel Piza.  

        Moções: 
1. Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga) – nº: 232/2016. De Congratula-

ções pela ação e articulação da criação da Frente Protestante Regional em Defesa da 

Cidadania Cristã. 

2. Vereador Etelvino Nogueira– nº: 234/2016. De Repúdio à Proposta de Anistia aos 

crimes de caixa 2 em discussão no Congresso Nacional. 

3. Vereador Etelvino Nogueira e os Demais Vereadores – nº: 242/2016. De Pesar 

pelo falecimento do estimado Ex-Prefeito da Prefeitura Municipal de São Roque Excelen-

tíssimo Senhor Mario Luiz Campos de Oliveira. 

4. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo– nº: 235/2016. De 

Congratulações aos alunos do curso de Gestão de Turismo da Fatec São Roque pela 

exposição Tour Extremo. O autor da Moção apresentou Requerimento Verbal solicitando 

o adiamento da Moção para a próxima Sessão Ordinária a ser realizada no dia 

12/12/2016. O Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade.  

5. Vereador José Antonio de Barros– nº: 237/2016. De Congratulações pela realiza-

ção da 4ª Etapa da Copa Oeste SP Velocross 2016. 

6. Vereador Alfredo Fernandes Estrada– nº: 243/2016. De Congratulações pela 

passagem do “Dia do Pastor e do Missionário Evangélico”. 

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

1. Moção de Pesar – nºs 242/2016 – a Mesa Diretora os encaminhará; 

2. Moção de Congratulação – nºs 232, 235, 237 e 243/2016 – a Mesa Diretora os 

encaminhará; 

3. Moção de Repúdio – nºs 242/2016 – a Mesa Diretora os encaminhará; 

4. Indicações – nºs 1139 a 1155/2016 – a Mesa Diretora as encaminhará. 
Tribuna: 

1. VEREADOR OSMAR DE OLIVEIRA COSTA: Comenta sobre o falecimento do Ex-Prefeito 

de São Roque, Mário Luiz Campos de Oliveira, um exemplo e fonte de inspiração para que 

começasse no mundo Político. Comenta que seu pai retornaria a São Roque, para trabalhar 

com Mário Luiz, mas isso infelizmente não aconteceu, devido ao seu falecimento ainda no 

segundo mandato de Mário, e recorda de uma ocasião em que sua avó trabalhou na casa 
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do Ex-Prefeito como passadeira durante 35 anos. Comenta emocionado, que o Senhor Má-

rio Luiz mudou sua vida na política. Fala sobre o falecimento de Ferreira Gullar, um grande 

poeta, escritor, o qual teve o prazer de conhecer pessoalmente e saber do seu caráter e do 

homem que foi. 

Aparte do Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala do privilégio em ser Vereador na 

época do Senhor Mário Luiz e de ter aprendido sobre política com ele, um homem que mu-

dou a cidade de São Roque com sua honestidade e pela pessoa que era. Comenta que se 

espelhou no Senhor Mário Luiz nas eleições de 1982, e se tornou Vereador em 1988 e está 

até hoje, e nunca se esqueceu do que aprendeu em campanha com ele, de ser honesto e 

justo com as pessoas. 

Vereador Osmar de Oliveira Costa: Comenta que todas as reformas estruturais de São 

Roque, foram feitas pelo Senhor Mário Luiz, o restante, incluindo seu irmão, foram só ma-

quiagem, pois coisas que agregavam foram realizadas somente pelo Senhor Mário 

2. VEREADOR MARCOS AUGUSTO ISSA H. ARAÚJO (GUTO ISSA): Comenta que nesses 

últimos quatro anos, o país vem passando por momentos difíceis, mas que hoje pode 

receber uma notícia sobre o afastamento do Presidente do Senado Renan Calheiros, por 

motivos de um processo movido no Supremo Tribunal Federal, através seu partido REDE 

Sustentabilidade, e diz estar satisfeito com o afastamento, pois Renan utilizava da 

instituição para se defender de supostos crimes praticados. Fala sobre mais uma 

representação proposta pelo seu mandato, que foi aceita pelo Ministério Público, em que 

reporta sobre o transporte coletivo da Viação São Roque, e entendeu que há realmente 

fundamento na representação e que há indícios do não cumprimento das cláusulas do 

contrato, e conseguiu com que fosse aberto um inquérito no Ministério Público contra a 

Viação São Roque e contra a Prefeitura de São Roque. Fala sobre as fortes chuvas que 

ocorreram durante o ano, que alagou boa parte do Município, e da chuva no último dia 09, 

em que a CPFL registrou 314 ocorrências, foi preciso chamar suporte de outras cidades 

para ajudar a socorrer a população. Diz estar preocupado, e que é preciso começar a rever 

os efeitos desse aquecimento, para que tomem as devidas precauções, e não tenha mais 

enchentes e desbarrancamento, pois a cidade não tem a infraestrutura para atender as 

necessidades da população. 

ORDEM DO DIA: 
1. Projeto de Lei n°071/2016-E, 08/11/2016, de autoria do Poder Executivo, que 

“Autoriza o Chefe do Poder Executivo a proceder à permuta de área de propriedade do 
Município, na forma que especifica, e dá outras providências”. O Projeto foi aprovado 
por unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria absoluta. 

2. Projeto de Lei n°062/2016-L, 18/11/2016, de autoria do Vereador Etelvino Noguei-
ra, que “Insere o inciso VIII, ao Art. 2º, da Lei Municipal n°2702, de 05 de Junho de 
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2002”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação nominal e 
maioria simples. 

3. Projeto de Lei n°074/2016-E, 21/11/2016, de autoria do Poder Executivo, que 
“Autoriza o Chefe do Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de 
R$900.000,00 (novecentos mil reais), no orçamento vigente”. O Projeto foi aprovado 
por unanimidade em primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta. 

4.  Projeto de Lei n°075/2016-E, 22/11/2016, de autoria do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional no valor de R$29.864.55 (vinte e nove 
mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)”. O Projeto foi 
aprovado por unanimidade em primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta. 

5. Projeto de Lei n°076/2016-E, 22/11/2016, de autoria do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$935.550,00 (no-
vecentos e trinta e cinco mil, quinhentos e cinquenta reais)”. O Projeto foi aprovado 
por unanimidade em primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta. 

6. Proposta da Emenda n°065/2016-L, 25/11/2016, de autoria do Vereador Etelvino 
Nogueira, que “Altera a redação do Artigo 317, da Lei Orgânica do Município”. O Proje-
to foi aprovado por unanimidade em primeira discussão, votação nominal e maioria 
absoluta. 

Explicação Pessoal: 
1. VEREADOR DONIZETE PLÍNIO DE MORAES: Comenta sobre Mário Luiz, com quem 

teve o prazer de trabalhar como Carteiro em seu mandato, e o que poucas pessoas sabem, 

é que Mário foi um dos Engenheiros na construção da Imigrantes, e sempre foi um grande 

profissional. Fala sobre o acidente de avião dos Jogadores de Futebol do Chapecoense, e 

deixa seus sentimentos a toda população de Chapecó-SC. Fala que esse vôo foi realizado 

de maneira irresponsável, já que essa mesma empresa tinha sido proibida de voar na Ve-

nezuela devido ao não cumprimento das regras da Aviação Civil. Comenta sobre um Proje-

to de Lei lido nesta Sessão Ordinária que deve ser votado nas próximas semanas, com 

relação ao veneno Mata Mato, que é utilizado em vários locais para que o mato não cres-

ça, mas que está prejudicando o Meio Ambiente. Diz ansiar que a Sabesb conclua seu tra-

balho, e traga melhoria para a população de São Roque. Fala que em seu primeiro manda-

to o Ministério Público levou quatro anos para retirar a empresa Expresso Regional, e ago-

ra que o vereador Guto conseguiu uma representação, e o Ministério Público acatou, com 

relação a Viação São Roque, espera que eles façam com que a empresa possa prestar 

serviço, mas que também delegue função a Prefeitura, ao Prefeito e que tenha um con-

senso entre as duas partes para que tenha um transporte público de qualidade. 

2. VEREADOR ETELVINO NOGUEIRA: Fala sobre Mário Luiz, um homem com uma grande 

importância para o Município, e se recorda de quando mudou para o Bairro do Carmo no 

ano de 1985 em que Mário Luiz era Prefeito de São Roque, e naquela época o bairro em 

uma situação muito mais precária do que atualmente, tinha um dia da semana em que o 
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Senhor Mário atendia a população, e comenta que foi até ele pedir para que arrumassem 

as estradas do Bairro do Carmo, e através de um papel escrito à mão pelo Senhor Mário, 

foi uma facilidade para que fosse até lá arrumar, o que hoje infelizmente não é assim, pois 

tem que ficar correndo atrás, discutindo para tentar algo. Fala de outra ocasião em que 

tinha a intenção de homenagear o Senhor Mário Luiz, mas que todos falavam que ele não 

iria aceitar pelo seu jeito mais reservado de ser, e quando chegou até ele para perguntar, 

disse: “Até que enfim lembraram de mim”, e então foi feita alteração na Lei da medalha do 

Barão de Piratininga e teve a Sessão Solene com muitas pessoas, e aconteceu uma grande 

festa naquele lugar em que foi homenageado o Ex-Prefeito Mário Luiz. 

Aparte do Vereador Osmar de Oliveira Costa: Fala que a Sessão Solene naquele dia 

ficou marcada para muitos, e que foi apresentada na Rádio Jovem Pan pelo Radialista e 

Jornalista Milton Neves, que fez uma brincadeira com Mário Luiz, que aceitou com grande 

satisfação, uma Sessão onde tinham muitas pessoas e foi uma grande festa. 

Vereador Etelvino Nogueira: Fala que as histórias ficam marcadas, de uma pessoa 

maravilhosa e que com certeza deixou grande exemplo, e aquele que seguiu o exemplo de 

Mário Luiz não terá problema com a população e nem com a Justiça. 

3. VEREADOR ALFREDO FERNANDES ESTRADA: Fala que teve o privilégio de ser 

candidato a Vereador juntamente com Mário Luiz, e lamenta pelo falecimento dele, um 

homem de muito caráter, responsável, e que ele admirava pelo respeito que tinha com 

seus adversários, seus Vereadores, e sempre pedindo para que eles economizassem em 

materiais, pois era algo que custava dinheiro. Fala que em 1988, quando voltou a ser can-

didato a Vereador, juntamente com o Vice-Prefeito Sanches, que também tinha uma ampla 

visão em relação a administração, tanto que em um ano e sete meses ele deixou a Prefei-

tura com recursos, mas quando faleceu, não souberam administrar. 

Encerram-se os trabalhos às 20h20min. 
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