
 
Ata da 43ª Sessão Ordinária de 12 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 18h07min. 
Expediente: 

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

reitos Humanos pelo Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes. 

1. A Ata da 42ª Sessão Ordinária, realizada em 05 de Dezembro de 2016, foi lida e 

aprovada por unanimidade; 

2. O 1º Secretário faz a leitura do Balancete da Receita e Despesa da Câmara Municipal de 

São Roque, referente ao mês de novembro de 2016 e informa que o mesmo encontra-

se para consulta na Assessoria Técnica Legislativa. 

3. O 1º Secretário faz a leitura do Relatório Final da Comissão de Assuntos Relevantes 

(CAR), criada com a finalidade de acompanhar a revisão do Contrato de Programa com 

a SABESP, concomitantemente à Revisão do Plano de Saneamento Municipal, conforme 

previsto no art. 7ºB da Lei Municipal n°3.751, de 28 de dezembro de 2011.   

4. O 1º Secretário faz a leitura do Relatório Final da Comissão de Assuntos Relevantes 

(CAR), criada com a finalidade de acompanhar a “Frente Parlamentar em Defesa da 

Raposo Tavares”.   
5. O Presidente coloca em votação o Requerimento nº 270/2016, de autoria do 

Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, que “Solicita a inclusão da Moção 
de Congratulações nº 245/2016, em regime de tramitação de Urgência Especial, na 
pauta da 43ª Sessão Ordinária”. O Requerimento foi aprovado por unanimidade em 
única discussão e votação simbólica; 

Projetos do Executivo: 
1. Projeto de Lei n° 077-E, de 05/12/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 

sobre a desafetação e a permuta de bem imóvel do Município com imóvel da munícipe 

Fernanda Barbosa Alonso, e dá outras providências”. 

2. Projeto de Lei n° 078-E, de 12/12/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Autori-

za o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$5.435,00 (cin-
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co milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil reais), no orçamento vigente”. 

Indicações: 
1. Vereador Etelvino Nogueira – n°s: 1156. Solicita a realização dos serviços de 

motonivelamento e cascalhamento para as Ruas do Loteamento Sun Valley, Bairro do 

Caetê; 1157. Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento 

para as vias do Loteamento Las Brisas, Bairro do Caetê; 1158. Solicita a colocação de 

um contêiner de lixo para Estrada da Serrinha do Carmo; 1159. Solicita tubulação de 

águas pluviais para um trecho da Estrada da Serrinha do Carmo; 1160. Reitera pedido 

feito através da Indicação n°979/2016, solicitando os serviços de motonivelamento e 

cascalhamento para a Travessa José Alves, Travessa Aroldo, Travessa João Valério, 

Travessa Silvério José Coelho, todas localizadas na Vila Mirim, assim como para as vias 

localizadas no Loteamento Jardim da Felicidade, Bairro do Pavão; 1161. Solicita os ser-

viços de motonivelamento, cascalhamento e roçada para a Estrada Godinho, Estrada 

dos Feirantes, Estrada do Pavão, Estrada dos Venâncios e Estrada da Batalha; 1162. 
Solicita os serviços de motonivelamento e cascalhamento nas Ruas do Loteamento das 

Acácias, Bairro do Saboó; 1163. Reitera o pedido feto através da Indicação 

n°983/2016, solicitando ao Poder Executivo que interceda junto ao órgão competente 

para instalação de uma antena de telefonia celular no Bairro do Saboó; 1164. Reitera 

pedido feito através da Indicação n°984/2016, solicitando os serviços de motonivela-

mento, cascalhamento e roçada para a Rua Emir Skaff, João pessoa, das Primaveras, 

Dos Girassóis e das Margaridas, Bairro do Mombaça I e II; 1165/2016. Reitera o pe-

dido feito através da Indicação n°987/2016, solicitando a manutenção na ponte de ma-

deira para acesso de pedestres à Vila Lino. 

2. Vereador Adenilson Correia – n°s: 1166. Solicita, com urgência, a realização dos 

serviços de operação "tapa-buracos" na Rua Matheus Maylasky, em frente ao n°138, 

Distrito de Maylasky; 1167/2016. Solicita a realização dos serviços de roçada, capina-

ção e limpeza na Praça do Distrito de Maylasky.   
       Moções: 
1. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo– nº: 231. De Congratula-

ções à Equipe de futebol sub 17 do Clube Atlético Paulistano por sua participação na 

Taça Paulista; 235. De Congratulações aos alunos do curso de Gestão de Turismo da 

Fatec São Roque pela exposição Tour Extremo; 239. De Congratulações aos idealizado-

res do Projeto Geladeiroteca no Município de São Roque; 248/2016. De Congratula-

ções ao Clube Atlético Paulistano por ser campeão do “Torneio Paulista de Futebol”.  

2. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes– nº: 240. De Congratulações ao 

Senhor Rômulo Guimarães Rodrigues pelo excelente trabalho de doações de brinquedos 

às crianças das EMEIs e Creches dos bairros Jardim Villaça, Jardim Mosteiro e Gabriel 
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Pizza realizado a sete anos em nossa cidade; 241/2016. De Repúdio à votação do 

Congresso Nacional que desfigurou as 10 medidas contra a Corrupção. 

3. Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga) – nº: 244. De Congratulações à 

15ª FECACESP - Festa de Confraternização dos Amigos e Colaboradores do Estado de 

São Paulo; 246/2016. De Pesar pelo falecimento da estimada Jovem Graziele Vitória 

Galvão Araújo. 

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

1. Moção de Pesar – nºs 246/2016 – a Mesa Diretora os encaminhará; 

2. Moção de Congratulação – nºs 231, 237, 239, 240, 244 e 245/2016 – a Mesa 

Diretora os encaminhará; 

3. Moção de Repúdio – nºs 241/2016 – a Mesa Diretora os encaminhará; 

4. Indicações – nºs 1156 a 1167/2016 – a Mesa Diretora as encaminhará. 
Tribuna: 

1. VEREADOR ALFREDO FERNANDES ESTRADA: Faz a leitura de um documento. O 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo rejeitou as contas da Mesa Diretora 
da Câmara Municipal no exercício de 2014. Isso se deu, principalmente, em ra-
zão da relação desproporcional entre o número de cargos efetivos e em comis-
são nesta Casa. 
Buscando equacionar tal situação, muito rapidamente, a atual Mesa Diretora, da 
qual sou Presidente, apresentou um Projeto de Lei extinguindo 15 cargos de As-
sessores Legislativos, o que resultou no equilíbrio apontado pelo Tribunal de 
Contas. 
Nesse mesmo sentido, a Mesa Diretora constituiu uma Comissão de Servidores 
para propor um Projeto de Lei visando a reestruturação administrativa da Câmara 
Municipal. Essa, por sua vez, solicitou a contratação de empresa especializada 
nesse serviço.  
Em 28 de Novembro de 2016, a empresa apresentou a minuta de dois Projetos, 
imediatamente protocolados e lidos na 41ª Sessão Ordinária: o Projeto de Lei nº 
063/2016-L e o Projeto de Resolução nº 021/2016-L, ambos visando a reestrutu-
ração administrativa do quadro de servidores da Câmara Municipal. 
Uma vez lidos, os projetos seguiram para a Comissão de Justiça e Redação on-
de, desde 1º de Dezembro, estão aguardando deliberação daquele colegiado. 
Considerando que se aproxima o fim do período legislativo ordinário, e também, o 
final da legislatura, provavelmente esse projeto, se não houver consenso entre os 
Vereadores para sua deliberação, será arquivado, vez que não apreciado até 31 
de Dezembro de 2016. 
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Gostaria de aproveitar esse espaço para registrar que respeito a decisão dos No-
bres Vereadores em postergar a deliberação desse projeto, mas devo salientar 
que trata-se de uma proposta de suma importância para esta Casa.  
Da minha parte, registro que envidei todos os esforços para que a propositura 
fosse apreciada nesta legislatura. Feita a leitura, encaminhada às comissões e, 
após duas semanas sem apreciação das Comissões, encaminhei o Ofício Presi-
dente 512/2016 a todos os membros das Comissões, para que os mesmos sai-
bam da importância desse projeto. 
Se as propostas não forem votadas esse ano (e parece que não serão), ao me-
nos fizemos nossa parte, com correção, seriedade e, acima de tudo, respeitando 
o processo democrático. 
Muito obrigado! 
Fala sobre a contratação de uma empresa para a realização da reestruturação desta Ca-
sa de Leis, e que foi feita de uma maneira consciente, mas que não foi do agrado de al-
guns Vereadores. Comenta que ainda há tempo, e gostaria que fosse feita a votação 
desse Projeto para que pudesse sair daqui este ano com essa questão resolvida, porém 
percebeu que não houve interesse da Comissão.  
2. VEREADOR DONIZETE PLÍNIO ANTÔNIO DE MORAES: Comenta sobre algumas 
denúncias recebidas sobre a Santa Casa, uma delas é de um enfermeiro que estava se 
passando por médico e realizando partos, e com relação ao pagamento dos funcionários, 
enquanto a FENAESC não prestar suas contas, a Diretora de Saúde não irá repassar o di-
nheiro. A outra denúncia é que os patrimônios da Santa Casa estão sendo levados para a 
Sede da FENAESC. Fala que deve haver um consenso entre a Câmara e a Prefeitura, pa-
ra que consigam mudar a situação em que o Município se encontra com relação à Santa 
Casa. 
Aparte do Vereador Marcos Augusto Issa H. Araújo: Comenta que nesses últimos 
quatro anos passaram por momentos difíceis, e gostaria de agradecê-lo pelo Vereador 
que foi, com muita garra, dedicação, e pelo trabalho realizado no Município de São Ro-
que. 
Aparte do Vereador Israel Francisco de Oliveira (TOCO): Comenta que o Vereador 
Donizete foi um guerreiro, trabalhador que cumpriu com seu dever. 
Vereador Donizete Plínio Antônio de Moraes: Fala que teve o prazer de estar com 
cada um nos primeiros quatro anos, e que aprendeu muito com cada um deles, e que 
deve sempre trabalhar de maneira correta, principalmente quando o assunto é política e 
dinheiro público, e agradece aos funcionários desta Casa, e aos companheiros do PSDB, 
por elegê-lo como Presidente do Partido, e por terem confiado em seu trabalho, e que 
continuará exercendo a função da melhor maneira possível. 
3. VEREADOR ETELVINO NOGUEIRA: Comenta que a Comissão de Saúde conseguiu 
os documentos da FENAESC, que relata sobre as dívidas com dos funcionários, encargos, 
e também notificação do Diretor Clínico da Santa Casa, que por falta de recursos, os Mé-
dicos não estão tendo condições de trabalhar. Comenta sobre algumas ocasiões em que 
esteve com os Vereadores que estão deixando esta Casa, e recorda de momentos com 
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alguns deles em Comissões, e de outros com parcerias em outros trabalhos na política, 
cada um com seu jeito, sua maneira de pensar, de trabalhar, alguns conhece há mais 
tempo, outros nem tanto, devido ao tempo na política, mas que aprendeu a respeitar a 
cada um, e parabeniza a todos, pelos trabalhos realizados, e pelos Vereadores que foram 
nesta Legislatura, sempre dispostos a ajudar para a melhoria da população.  
4. VEREADOR FLÁVIO ANDRADE DE BRITO: Fala sobre os Vereadores que estão sa-
indo, e que deixarão saudades. Comenta sobre São João Velho, que devido a forte chuva 
sofreu alagamento, como na chuva de Março do ano passado em que vários moradores 
perderam seus pertences e suas casas. Comenta que esteve em São João Velho pela 
manhã, e teve reclamações dos moradores, dizendo que estão esquecidos, e não tem 
nenhum Vereador para ajudá-los, mas a questão é que os Vereadores cobram por isso, 
só que a administração é que talvez não tenha feito nada, e que ano passado na enchen-
te receberam várias cestas básicas, e desta vez não apareceu ninguém para ajudá-los. 
Aparte do Vereador Donizete Plínio Antônio de Moraes: Comenta que a casa de 
sua mãe alagou, e a sua ficou bem próxima de acontecer o mesmo, mas que isso é falta 
de desassoreamento, que deve ser feito pelo menos duas vezes ao ano. 
Vereador Flávio Andrade de Brito: Comenta que a situação é complicada, e que a 
população cobra dos Vereadores, mas eles não se negam a fazer, pelo contrário, sempre 
correm atrás, pois entende o desespero que eles estão passando, já que na rua de sua 
casa também está difícil de transitar, e espera que o novo Prefeito Cláudio Góes consiga 
mudar essa situação, e esclarece que independente de qualquer circunstância, estará 
sempre ao lado da população. 
5.ISRAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA (TOCO): Comenta sobre os rios que estão asso-

reados, e com as fortes chuvas, consequentemente alguns moradores estão perdendo 

suas casas devido às enchentes. Fala sobre o companheirismo de cada Vereador nesses 

quatro anos em que relembra de alguns momentos com cada um deles, e lamenta por al-

guns estarem saindo, mas que fizeram um bom trabalho para a população, e agradece a 

toda Mesa Diretora desta Casa. 

ORDEM DO DIA: 
1. Projeto de Lei n°060/2016-L, 17/10/2016, de autoria do Vereador Etelvino Noguei-

ra, que “Altera a redação do art. 3ª, da Lei nº 3546, de 10/12/2010, que dá denomina-
ção de “Rua Pedro Marcelino do Carmo” à via pública localizada no Bairro do Carmo”. 
O Projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação nominal e maio-
ria qualificada. 

Projeto de Lei n°069/2016-E, 04/11/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Ins-

titui o reconhecimento do caráter educacional e formativo da Capoeira em suas mani-

festações culturais e esportivas e permite a celebração de parcerias para o ensino nos 

estabelecimentos de educação básica públicos”. O Projeto foi aprovado treze (13) votos 

favoráveis dos Vereadores Adenilson Correia (Mestre Kalunga), Alacir Raysel, Alexandre 

Rodrigo Soares, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino Nogueira, Flávio Andrade 
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de Brito, Israel Francisco de Oliveira, José Antonio de Barros, José Carlos de Camargo, 

Luiz Gonzaga de Jesus, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Osmar Aparecido de Oliveira 

Costa e Rafael Marreiro de Godoy, e um (01) voto contrário do Vereador Marcos Augus-

to Issa Henrique de Araújo em única discussão, votação nominal e maioria absoluta. 
2. Projeto de Lei n°066/2016-L, 02/12/2016, de autoria do Vereador Etelvino Noguei-

ra, que “Dispõe sobre a oficialização do Roteiro do Saboó como ponto Turístico. O Pro-
jeto 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 segunda 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 segunda 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 segunda discussão, votação nominal e maioria absoluta. 

Explicação Pessoal: 
1. VEREADOR LUIZ GONZAGA DE JESUS: Fala que os Vereadores são como uma 
família, já que o local de trabalho é onde se passa a maior parte do tempo, agradece os 
Vereadores, a esta Casa que o acolheu muito bem, e os eleitores no qual acreditaram em 
seu trabalho, e que graças a eles pode fazer parte desta Legislatura. Comenta que nem 
sempre teve êxito em seus trabalhos, pois não dependia só dele, mas quando trabalha 
em conjunto, é possível atingir o resultado. 
2. VEREADOR MARCOS AUGUSTO ISSA H. ARAÚJO: Fala desses quatro anos no 
qual teve a honra de poder representar a população São Roquense, e agradece às 715 
pessoas que contribui com seus votos para que isso acontecesse, e que confiaram em 
seu trabalho, e que entrou com o intuito de fazer a diferença, e fez. Fala que hoje pela 
manhã o sentimento era de tristeza, por conta do alagamento que atingiu as casas de 
alguns de seus amigos do bairro Capuava, mas agora seu sentimento é de gratidão por 
pessoas que conheceu através da política, e agradece a todos os Vereadores, pois a-
prendeu com cada um deles. Comenta um pouco sobre seu mandato, no qual foi Vice-
Presidente no ano de 2015, e conquistou seus trabalhos com experiência no Judiciário 
para poder representar a população, e tem mais de 1.400 Ofícios e Indicações e mais de 
3.000 pessoas atendidas diretamente, e mais de 46 Projetos de sua autoria aprovados, e 
termina com a sensação de dever cumprido. 
3. VEREADOR OSMAR DE OLIVEIRA COSTA: Comenta que o pouco tempo em que 
esteve nesta Casa, aprendeu um pouco com cada um dos Vereadores, cada uma com 
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seu jeito de pensar, de agir, de trabalhar, uns mais instruídos, outros menos, mas cada 
uma com sua convicção, e em sua opinião, isso é o que vale para a democracia, tendo o 
seu lado bom e seu lado ruim. Comenta que às vezes a população acaba interferindo um 
pouco no mandato, e isso não é muito bom, porque eles não conhecem a fundo a real 
função de um Vereador. Agradece a cada um dos Vereadores, e pede para que de algu-
ma maneira eles continuem na política, pois isso reflete na democracia.  
Aparte do Vereador Donizete Plínio Antônio de Moraes: Comenta que fez Reque-
rimento, solicitando o Projeto Técnico diversas vezes para a administração, para saber 
como sairia a Rodovia Raposo Tavares, porém não obteve retorno. 
Vereador Osmar de Oliveira Costa: Comenta que Donizete sempre foi um Vereador 
atuante, mas já era um Projeto implantado pelo Estado, e que normalmente eles não si-
mulam esse Projeto. Fala que a opinião de cada Vereador é muito importante, e agrade-
ce a todos eles e aos funcionários desta Casa. 
4. VEREADOR ADENILSON CORREIA (MESTRE KALUNGA): Fala com muita alegria 
de seu trabalho, e com a sensação de dever cumprido, agradece a todos os Vereadores 
desta Legislatura, e a todos os funcionários desta Casa que o acolheu muito bem, e enfa-
tiza sobre o trabalho do Vereador Etelvino, com quem aprendeu a maneira de se com-
portar e agir dentro de uma Comissão que exige muita responsabilidade, uma pessoa pe-
lo qual tem o maior respeito e admiração. Agradece seus familiares, e a toda população 
no qual estará sempre a disposição. 

Encerram-se os trabalhos às 21h35min. 
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