
 
Ata da 28ª Sessão Ordinária de 29 de Agosto 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 14h23min. 
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 27ª Sessão Ordinária, realizada em 22 de Agosto de 2016, foi lida e aprovada 
por unanimidade; 

2. A Ata da 2ª Sessão Solene, realizada em 03 de Junho de 2016, foi lida e aprovada por 
unanimidade; 

3. A Ata da 3ª Sessão Solene, realizada em 12 de Agosto de 2016, foi lida e aprovada por 
unanimidade; 

4. O 1º Secretário faz a leitura da Denúncia protocolada pelo Senhor Emmerson José Ferreira 
Pinto, sob o n°4602/2016, em 23/08/2016, em face do Adenilson Correia (Mestre Kalunga). 
Colocada em votação, a denúncia foi recebida por 07 (sete) votos favoráveis dos Vereado-
res Alacir Raysel, Alexandre Rodrigo Soares, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Israel Fran-
cisco de Oliveira, Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa Henrique de Araújo e Mauro 
Salvador Sgueglia de Góes, e 06 (seis) votos contrários dos Vereadores Etelvino Nogueira, 
Flávio José Carlos de Camargo, José Antonio de Barros, Osmar Aparecido de Oliveira Costa 
e Rafael Marreiro de Godoy em votação simbólica, deixando de votar o vereador denuncia-
do. Ato contínuo e, de conformidade com o disposto no Decreto-Lei 201/67, procedeu-se o 
sorteio dos Vereadores que farão parte da Comissão Processante para análise da denúncia, 
não participaram do sorteio os Vereadores Alfredo Fernandes Estrada (Presidente da Casa) 
e Adenilson Correia (Denunciado), por serem impedidos de participar da Comissão. Findo o 
sorteio e a escolha de presidente e relator entre seus membros, ficou assim constituída a 
Comissão Processante: Vereador Alexandre Rodrigo Soares – Presidente, Vereador José 
Carlos de Camargo- relator e Vereador Flávio Andrade de Brito – membro.  

 
Projetos do Executivo: 

1. Veto n° 010-E, de 23/08/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Veta integralmen-
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te o autógrafo n°4.567 (Projeto de Lei Complementar n°002/2016, de autoria do Vere-
ador Alacir Raysel), que “Revoga a Lei Complementar n°79, de 03 de setembro de 
2014” que, “Dispõe sobre a criação do Programa de Desenvolvimento do Setor Aeropor-
tuário (PRODESA) na Zona de Urbanização Específica de Desenvolvimento Econômico 
(ZUE-DE) e na Zona de Urbanização Específica de Ocupação Estratégica (ZUE-OE) e dá 
outras providências”. 

2. Projeto de Lei nº055-E, de 19/08/2016, de autoria do Poder Executivo que, “Altera o 
art. 1º, Lei 4.511, de 01 de março de 2016, que autoriza a doação de um terreno à 
União Federal para a instalação de uma unidade de Receita Federal e dá outras provi-
dências”, e 

3. Projeto de Lei n°056-E, de 25/08/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Altera o 
art. 3º, Lei 4.568/2016, de 07 de julho de 2016, que autoriza o chefe do Poder Executi-
vo Municipal a proceder à permuta de área de propriedade do Município, na forma que 
especifica”. 

 Projetos do Legislativo: 
1. Projeto de Resolução n° 014-L, de 24/08/2016, de autoria do Vereador Etelvino 

Nogueira, que “Dá nova redação ao artigo 367 da Resolução n°13/91 (Regimento In-
terno da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque) que dispõe sobre o rito 
de cassação de Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores”. 

Requerimentos: 
1. Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA) – nºs: 245/2016. Solicita 

informações sobre a possibilidade de reconstrução do muro localizado junto ao n°160 
da Rua Francisco Lambiazzi, no Distrito de Maylasky, uma vez que o mesmo caiu em 
função de infiltração de água no pavimento asfáltico. 

Indicações: 
1. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – n°s: 925/2016. Solicita repinta-

gem das faixas de pedestres localizadas nos seguintes locais: cruzamento da Avenida 
João Pessoa; final da Rua Quintino Bocaiúva e início da Rua Ângelo Meneguesso. 

2. Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA) – n°s: 926. Solicita a pavimen-
tação asfáltica do final da Travessa Romilda Rosa Leite Meleiro; 928. Solicita a conclu-
são de rede de ernergia elétrica trifásica, até o final da Rua Brasílio Machado, Vila Arru-
da, Distrito de Maylasky. (aproximadamente 100 (cem) metros do imóvel nº 25; 939. 
Solicita, com urgência, motonivelamento e cascalhamento na Estrada da Serrinha, que 
termina na Fazenda Butantã, e na Rua do Moinho; 940. Solicita com urgência, os servi-
ços de motonivelamento e cascalhamento, na Rua Margarida Kortes, próximo ao Pes-
queiro Primavera; 941. Solicita a reconstrução do muro que caiu devido a infiltração de 
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água, na Rua Francisco Lambiazzi, Vila Lombardi, altura do imóvel nº 120, Distrito de 
Maylasky; 942. Solicita os serviços de roçada e capinação ao redor da Estação Ma-
ylasky e a revitalização da mesma; 943. Solicita "operação tapa buraco", na rua Fran-
cisco Lambiazzi, em frente ao nº 120, Vila Lombardi, Distrito de Maylasky; 944. Solicita 
motonivelamento e cascalhamento na Estrada da Lagoa desde todo o desvio do Pedá-
gio no limite do Município de Vargem Grande Paulista, ao lado da Rodovia Raposo Ta-
vares km 46,5, que passa em frente à EMEIF Prof. Joaquim da Silveira Santos, Bairro 
Juca Rocha, até o início do asfalto (limite com Vargem Grande Paulista) e, tão logo pos-
sível, o asfaltamento dessa via e, também, essas benfeitorias na Estrada Juca Rocha; 
945. Reitera pedido feito através do Ofício Vereador nº 183/2016, solicitando, com 
urgência, motonivelamento e cascalhamento em toda extensão da Estrada Lagoa da 
Serra, Bairro Pilão D`Água; 946/2016. Solicita o desassoreamento, com um "Trator 
PC", de córrego localizado no início da Estrada da Lagoa da Serra, Bairro Pilão D água. 

3. Vereador Rafael Marreiro de Godoy – n°s: 927/2016. Solicita que a Viação 
Piracicabana, no trajeto de São Roque à Cidade de Itapevi, possa entrar no Bairro Volta 
Grande, localizado no Distrito de São João Novo. 

4. Vereador Alexandre Rodrigo Soares – nºs: 913. Solicita a realização de serviços de 
motoniveladora e cascalhamento na Estrada da Ponte Lavrada; 914/2016. Solicita a 
realização de serviços de motoniveladora e cascalhamento nas vias públicas do Bairro 
Planalto Verde.  

5. Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 929. Reitera pedido feito através da Indicação 
nº 869/2016, solicitando serviços de motonivelamento e roçada para Estrada Pilão D'á-
gua, Estrada Lagoa, Rua Wanda Bonasi, Estrada José Silvestre da Rocha; 930. Solicita 
serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada Mário Andrade, Estrada da 
Pedra, Recanto da Serra e Sétimo Céu; 931. Reitera pedido feito através da Indicação 
nº 645/2016, solicitando serviços de motonivelamento, cascalhamento e roçada para 
Estrada da Mantiqueira, Estrada Serra do Mar, Estrada do Japi, Estrada Serra da Canta-
reira, Estrada Serra Leoa, localizada no loteamento Chácara Recreio Lago Azul; 932. 
Reitera pedido feito através da Indicação nº 755/2016, solicitando serviços de motoni-
velamento, cascalhamento e roçada, para Rua Magnólia Branca, Rua Octávio Scharlack 
e Travessa Gualtieri Martinelli Neto; 933. Reitera pedido feito através da Indicação nº 
916/2016, solicitando a substituição de lixeira que foi levada pelo vendaval na Estrada 
Serrinha do Carmo; 934. Reitera pedido feito através da Indicação nº 919/2016, solici-
tando serviços de roçada e remoção de mato cortadona Estrada Municipal do Carmo e 
Estrada Quilombo do Carmo, Bairro do Carmo; 935. Reitera pedido feito através da 
Indicação nº 917/2016, solicitando serviços de motonivelamento e cascalhamento para 



 
Ata da 28ª Sessão Ordinária de 29 de Agosto de 2016. 

4º Período Legislativo Ordinário - 16ª Legislatura. 
 

4 

a Rua Comandante Edgard Pereira Armond e Rua Major PM Lauro Durães, Loteamento 
Clube dos Oficiais da Polícia Militar, Bairro do Carmo; 936. Reitera pedido feito através 
da Indicação nº 915/2016, solicitando tubulação de água fluviais para um trecho da 
Estrada Serrinha do Carmo; 937. Reitera pedido feito através da Indicação nº 
861/2016, solicitando a instalação de 78 braços de luminárias na Estrada Serrinha do 
Carmo; 938/2016. Reitera pedido feito através da Indicação nº 867/2016, solicitando 
alargamento da Travessa Ernesto Fermino de Moraes, próximo ao Sítio das Pedras, 
Bairro Serrinha. 

       Moções: 
1. Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA) nº: 176. De Pesar pelo faleci-

mento da estimada Senhora Maria Amâncio de Souza 
2. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus nº: 177. De Pesar pelo falecimento do estimado 

senhor Espedito Domingues de Souza; 178/2016. De Pesar pelo falecimento do esti-
mado Reinaldo Pereira de Souza. 

3. Vereador Etelvino Nogueira – n°s: 179/2016. De Pesar pelo falecimento da 
estimada Senhora Maria Zeneide Marques de Souza. 

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

1. Moção de Pesar– n°s 176 a 179/2016 – a Mesa Diretora as encaminhará; 
2. Indicações – nºs 925 a 938/2016 – a Mesa Diretora as encaminhará. 

Tribuna: 
 

1. VEREADOR ETELVINO NOGUEIRA: Comenta sobre os constantes protocolos de 
denúncias neste Legislativo. Lembra que foi comentado há alguns anos atrás, sobre a ne-
cessidade de outros órgãos competentes, tratarem desses assuntos de denúncias contra 
os Vereadores, como a Justiça Eleitoral e o Ministério Público, e não este Legislativo. Alerta 
que, os Vereadores não têm que estar discutindo sobre denúncias aos Vereadores, proto-
coladas neste Legislativo, por grupos políticos visando denegrir o nome dos Vereadores, 
mas sim tratarem de assuntos que favoreçam a população, como: solução para a greve 
dos motoristas dos transportes coletivos, providências para socorrer os setores da Educa-
ção, da Saúde, da manutenção das estradas, que apresentam situações críticas, gerando 
prejuízos para a população. Fala que os Vereadores precisam defender a situação difícil 
que assola o Município em vários setores. Alerta que os Vereadores estão sendo envolvidos 
por pessoas que gostam desse assunto de denúncia. Comenta sobre o transporte coletivo 
Municipal. Fala que foi surpreendido pela manhã com a notícia da greve dos transportes 
coletivos. Lembra que desde 2013, todos os Vereadores vem discutindo que precisam fazer 
algo pelo transporte coletivo, que vem sendo deficitário. Fala que existe um histórico defi-
citário dos setores financeiros das empresas contratadas, e das exigências feitas pela Pre-
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feitura nos processos licitatórios.  Fala que o Município é o único da Região, que apresenta 
esse quadro complicado, onde  a empresa vencedora no processo licitatório, tem como 
condição para contratação de doar 120 mil passes escolares ao mês, a idade estipulada 
para transporte gratuito do idoso é de 60 anos, enquanto em outras cidades a idade con-
siderada como idoso, é de 65 anos, e também as pessoas com necessidades especiais com 
acompanhante. Diz que o Município tem uma grande malha de estrada de terra, que obri-
ga a manutenção constante dos ônibus. Informa que as empresas de transportes coletivos, 
não têm como bancar os custos dos transportes gratuitos, estão quebrando. Diz que as 
empresas precisam manter o equilíbrio financeiro. Fala que o Município e as empresas 
precisam rever os contratos para manter o equilíbrio, para que o transporte coletivo não 
paralise, causando prejuízos à população. Afirma acreditar que o sistema de saúde vai 
melhorar, e a Santa Casa vai continuar atendendo a população. Fala que está à disposição 
para auxiliar a Administração Pública para rediscutir o transporte coletivo. Afirma que gos-
ta de ser Vereador, e de atuar com serenidade, em prol da população. Comenta sobre a 
política do País que está em crise. Fala que o nosso País está em desequilíbrio, pois en-
quanto os Vereadores estão aqui discutindo o transporte público em greve, lá em Brasília 
se discute a cassação da Presidente da República.  
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ORDEM DO DIA: 
1. Projeto de Lei n° 042-L, de 01/07/2016, de autoria do Vereador Marcos Augusto Issa 

Henriques de Araújo, que “Proíbe a forração com papéis e outras formas de propagan-
da impressas nas ruas do Município de São Roque durante o processo eleitoral, inclusi-
ve no dia da votação. O Autor do Projeto apresentou requerimento verbal solicitando a 
retirada do referido Projeto. O requerimento verbal foi aprovado por unanimidade.  

2. Projeto de Lei n° 054-E, de 12/08/2016, de autoria do Poder Executivo que, “Autori-
za a Prefeitura a celebrar convênio com a Instituição Paulista Adventista de Educação e 
Assistência Social. O Projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação 
nominal e maioria simples. 

3. Projeto de Lei n° 052-L, de 17/08/2016, de autoria do Vereador Adenilson Correia 
(Mestre Kalunga), que “Institui no Calendário Oficial de Eventos da Estância Turística de 
São Roque o “Dia do Propagandista de Remédios”. O Projeto foi aprovado por unanimi-
dade em única discussão, votação nominal e maioria simples. 

4. Projeto de Lei n° 054-L, de 18/08/2016, de autoria do Vereador Adenilson Correia 
(Mestre Kalunga), que “Dá denominação de “Rua Roque da Silva Albuquerque – Macar-
rão do Táxi” à via pública localizada na Vila Arruda, localizada no Distrito de Maylasky, e 
revoga a Lei Municipal n° 4.575, de 11/07/2016, bem como dá os efeitos de repristina-
ção a Lei Municipal n°4.473, de 09/11/2015”. O Projeto foi aprovado por unanimidade 
em única discussão, votação nominal e maioria simples. 

5. Requerimentos – nºs 245/2016. Foram aprovados por unanimidade em única 
discussão, votação simbólica e maioria simples. 

Explicação Pessoal: 
 
1. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Inicia seu discurso, comentando sobre os problemas 

da paralisação dos transportes coletivos. Concorda com o comentário do Vereador Etelvino 
Nogueira, sobre as dificuldades financeiras das empresas prestadoras de serviços e sobre a 
greve dos motoristas dos transportes coletivos, que estão causando prejuízos aos usuários 
dos ônibus circulares do Município. Diz que há necessidade de acordo do Prefeito com as 
empresas de transporte coletivo, para que se resolva a situação de greve, porque a popula-
ção merece respeito.  
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Lembra que foi constituída uma 
Comissão de Assuntos Relevantes, há algum tempo atrás, e concluiu que o transporte cole-
tivo circular Municipal, trabalha com déficit financeiro, e que há necessidade de negociação 
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com a Prefeitura, ou com a Câmara Municipal para se chegar a um consenso, porque essa 
empresa trabalha sério, e está passando por dificuldades financeiras. 
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Diz que concorda com o Vereador Doni-
zete, sobre o déficit financeiro da Empresa Viação São Roque, que é uma empresa de São 
Roque. Lembra que há muito, que essa empresa vem sofrendo com dificuldades financeiras 
e, sem condições de colocar os ônibus nas estradas, sendo necessária uma negociação com 
a Prefeitura, para se manter o equilíbrio. Fala da situação deficitária das empresas de 
transportes coletivos Municipais e sobre os prejuízos causados aos munícipes usuários do 
transporte público, com a greve dos motoristas dos transportes coletivos, os quais se en-
contram com seus direitos prejudicados pelas empresas prestadoras de serviços municipais, 
em situação financeira deficitária. 
Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Torna a dizer, que há necessidade de um acordo en-
tre o Senhor Prefeito com a empresa responsável pelo transporte coletivo, para que se re-
solva a situação de paralisação da prestação de serviços à população, que está sofrendo 
com essa greve. Cobra do Prefeito municipal providências junto aos setores competentes 
para melhorar a qualidade da prestação de serviços da operação tapa buraco no Município 
de São Roque.  

 
Encerram-se os trabalhos às 15h16min. 
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