
 
Ata da 34ª Sessão Ordinária de 10 de Outubro 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 14h22min. 

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

reitos Humanos pelo Vereador Rafael Marreiro de Godoy. 

1. A Ata da 33ª Sessão Ordinária, realizada em 03 de Outubro de 2016, foi lida e aprovada 

por unanimidade; 

2. O 1º Secretário faz a leitura do Relatório Mensal de Atividades da Coordenadoria Municipal 

de Defesa Civil da Prefeitura Municipal, referente ao mês de Setembro de 2016, informa 

que o mesmo encontra se para consulta na Diretoria Técnica Legislativa; 

Projetos do Executivo: 
1. Projeto de Lei nº061-E, de 20/09/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza 

a celebrar o convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Ro-

que – APAE e dá outras providências”; 

2. Projeto de Lei nº062-E, de 20/09/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza 

o Poder Executivo a celebrar convênio com o Programa de Assistência Social, e dá ou-

tras providências”; 

3. Projeto de Lei nº063-E, de 20/09/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza 

a Prefeitura a celebrar convênio com a Associação de Pais e Amigos das Crianças Espe-

ciais - APACE e dá outras providências”; 

4. Projeto de Lei nº065-E, de 04/10/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Altera o 

art. 1º da Lei nº4. 484/2015, de 23 de Setembro de 2015, que institui a contribuição 

destinada à amortização do déficit técnico atuarial, e dá outras providências”. 

Requerimentos: 
1. Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA)– nºs: 259. Solicita informações 

sobre o processo de construção de 180 casas populares no Distrito de Maylasky, atra-

vés do programa “Morar bem, Viver Melhor” do Governo do Estado de São Paulo; 
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260/2016. Solicita informações sobre a possibilidade de aplicação da verba de 

R$150.000,00, obtida através de Emenda Parlamentar, para infraestrutura e pavimen-

tação asfáltica na Rua Mandovi II, localizadas no Distrito de Maylasky.  
Indicações: 

1. Vereador Adenilson Correia – n°s: 1038. Reitera pedido feito através da Indicação 

nº 877/2016, solicitando a construção de uma calçada (passeio público) na lateral da 

Rua Professora Célia Asse Jacob, localizada atrás da CEMEI Aparecida Dias Leite, Distri-

to de Maylasky; 1039. Reitera pedido feito através do Ofício Vereador nº 384/2016, 

solicitando, com urgência, a realização de serviços de limpeza e desassoreamento do 

córrego localizado ao lado da Igreja Congregação Cristã no Brasil e atrás da CEMEI 

Adelina Mischiatti Caparelli, Distrito de Maylasky; 1040. Solicita que o Executivo inter-

ceda junto à CCR/Via Oeste visando a abertura de via ao lado da “Autovel Veículos” 

(imóvel nº 650), do imóvel nº 608, e do Viaduto Vasco Barioni, na altura do Km 53,5 da 

Rodovia Raposo Tavares, lado direito sentido Capital, visando melhor acesso ao Distrito 

de Maylasky; 1041/ 2016. Solicita a implantação de mão única na alça de acesso sen-

tido à praça central do Distrito de Maylasky, próxima à Rua Luiz Matheus Maylasky, 

bem como a construção de passeio público, de 2m de largura, no referido local.        

       Moções: 
1. Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA) – n°: 203. De Pesar pelo 

falecimento da estimada Senhora Francisca Zuleide Veiga de Oliveira; 206/2016. De 

Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Amauri de Oliveira. 

2. Vereador Etelvino Nogueira – nº: 204/2016. De Pesar pelo falecimento da estima-

da Senhora Luiza dos Santos Soares. 

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

1. Moção de Pesar – nºs 203, 204 e 206/2016 – a Mesa Diretora os encaminhará; 

2. Indicações – nºs 1038 a 1041/2016 – a Mesa Diretora as encaminhará. 
Tribuna: 

1. Vereador Etelvino Nogueira: Informa que a Sessão Legislativa de hoje, está sendo 

transmitida pela Internet. Comenta sobre a greve do transporte coletivo no Município. Fala 

que é o momento dos Vereadores tratar dos assuntos de dar solução para o transporte 

coletivo. Lembra que há muito vem comentando sobre a necessidade de melhorias para o 

transporte municipal. Fala do levantamento feito sobre a quantidade de empresas de trans-

porte coletivo, que já passaram pelo Município, desde 1993 e a cooperação da Prefeitura, 

para mantê-las atuando. Fala da Viação SANTC, que existia. Lembra que em 1993, existia o 

transporte coletivo oferecido pelo Município, e deixou de existir e na época o Prefeito San-

ches colocou a Viação Litoral Paulista. No ano de 1997, o Ex-Prefeito Efaneu Nolasco Godi-
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nho, fez uma concorrência pública e venceu um dos maiores grupos de transporte Rodoviá-

rio do Estado, do Grupo Breda, e o Grupo Constantino venceu a concorrência em São Ro-

que, que era a Viação São Roque, essa empresa atuou num período. Fala que o Município 

sempre passa por problemas no transporte coletivo, porque o Poder Executivo, ao longo de 

todos os anos, não tratou desse assunto de maneira correta. Pondera sobre as transferên-

cias feitas pelo Grupo Constantino às outras três empresas. Fala que o Grupo Constantino 

que é empresa de grande porte, cedeu o seu Contrato para a Viação STU (Sistema de 

Transporte Coletivo Urbano de Sorocaba) e essa mesma empresa passou o mesmo Contra-

to, para a Viação Expresso Regional. Fala que o mesmo Contrato foi transferido para essas 

três empresas devido ao contrato conter a cláusula de doação de 120 mil vales transporte 

ao Município. Afirma que no mundo dos negócios não existe milagre, e a Prefeitura precisa 

assumir essa responsabilidade de cuidar dos transportes coletivos de maneira correta. Pon-

dera que em 2006, foi feita outra concorrência, mas que houve empate técnico das empre-

sas concorrentes, e como Presidente da Câmara, foi convidado para acompanhar o sorteio 

do desempate das duas empresas, e ocorreu que no momento a empresa vencedora foi a 

Viação São Roque. Lembra que um dos representantes da outra empresa empatada, sentiu-

se aliviado, porque se a empresa dele fosse vencedora, teria que solicitar para não ficar 

com esse transporte coletivo municipal. Ressalta que na época alertou a Administração para 

as dificuldades que seria a empresa doar esses 120 mil vales transportes gratuitos para a 

Prefeitura. Afirma que há necessidade dos Vereadores intervir junto ao Executivo para me-

lhorar o transporte público e que devido a esse grande número de passes gratuitos, é im-

possível melhorar a prestação de serviços coletivos.  

Aparte Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA): Comenta que foi Presiden-

te da CAR- Comissão de Assuntos Relevantes, e teve a oportunidade de conhecer a planilha 

de custos da empresa de transporte coletivo. Fala que a Prefeitura de São Roque é a única 

que não repassa subsídio para as empresas de transporte coletivo. Fala que são muitos 

passes escolares e todas as outras cidades tem subsídio da Prefeitura. 

Aparte Vereador Osmar Aparecido de Oliveira Costa: Complementa o comentário do 

Vereador Kalunga. Explica que em outras cidades, os subsídios são de valores maiores, e o 

repasse de 100 mil reais da Prefeitura junto ao valor de 100 mil reais do Estado de São 

Paulo, num total de 200 mil reais são repassados às empresas de transporte coletivo. Logo 

complementa também o comentário do Vereador Etelvino Nogueira, que em outras cidades 

o subsídio é maior. Pondera que as empresas realmente não agüentam e não dá para com-

parar o Município de São Roque, com outras cidades, devido aos agravantes dos custos, a 

Cidade conta com terrenos desnivelados, com imposições de custos, que oferece transpor-

tes gratuitos aos: idosos, estudantes, à Guarda, e enfim a uma boa parte da população 

favorecida. Conclui para correção dos comentários que a Prefeitura repassa em torno de 

100 mil reais para o transporte coletivo, mais 100 mil reais, para completar a folha de pa-

gamento da empresa, que se encontra com valor excessivo de 400 mil reais. 
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Vereador Etelvino Nogueira: Explica ao Vereador Osmar, que a Prefeitura só compra 

vale transporte para o ensino médio, e a Prefeitura fornece ao ensino fundamental para 

todo o Município, os recursos que o Município recebe do Estado, e  conclui que a Prefeitura 

compra o vale transporte para o ensino médio, é só isso que a Prefeitura faz.  

2. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Concorda com o Vereador Etelvino, que a 

situação da greve do transporte coletivo no Município, é assunto sério. Fala que ele e os 

Vereadores infelizmente assistem a falência das empresas de transporte coletivo ao longo 

dos anos, e quem mais sofre é a população. Informa que essa empresa atual, vem lutando 

para não paralisar, mas não suportou tantos prejuízos. Diz que almeja uma solução para a 

situação difícil enfrentada pelo transporte coletivo, que culminou com a greve, que traz 

prejuízos à população que paga seus vales transportes. Comenta que houve uma eleição 

com votação expressiva. Relata que a Prefeitura não atendeu suas solicitações durante 

meses, como a retirada da ponte submersa no Rio Carambeí. Agradece ao Vereador Osmar 

Aparecido de Oliveira Costa, e às duas empresas, pela colaboração com a retirada da ponte 

submersa no Rio Carambeí, na altura do Jardim Guaçu. Fala que na Gestão do Prefeito Da-

niel ocorreu a incompetência das pessoas que estavam à frente do Poder Executivo. Aguar-

da que na próxima Legislatura os Vereadores tenham bom êxito nos seus trabalhos. Deseja 

boa sorte a todos. Comenta que o serviço foi liberado pelo Senhor Prefeito nos últimos 

momentos próximos das Eleições. Outra situação difícil que está ocorrendo é a redução do 

expediente da Prefeitura. Diz que o Município não tem recursos financeiros e recursos de 

materiais. Deseja boa sorte aos Vereadores: Osmar, Gonzaga, Kalunga, Donizete, Mandi, 

José Antonio de Barros, José Carlos de Camargo. E deseja boa sorte aos Vereadores eleitos 

para a próxima Legislatura.   

3. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Comenta sobre a greve dos transportes coletivos e 

sobre as necessidades de serviços básicos prestados pela Prefeirura à população municipal. 

Diz que vem sendo questionado pela população quanto ao fim da paralisação dos ônibus 

municipais. Lembra que vem alertando a Administração desde o início da Gestão e nada foi 

levado a sério pelo Prefeito Municipal. Informa que nos quatro de sua atuação como Verea-

dor, vem trabalhando honesto, e cobrando soluções junto ao Senhor Prefeito e Governo do 

Estado para as necessidades dos Bairros, más o Senhor Prefeito não atendeu as reivindica-

ções e nada foi feito. Relata suas reivindicações mais freqüentes junto ao Poder Executivo 

que são: Solicitou serviços de instalação de pontos e ônibus com emplacamento, serviços 

de limpeza e colocação de tampas nas bocas de lobo, e uma série de melhorias, para os 

Bairros da Região da Vila Nova São Roque, Jardim Marieta, Vila Quinta dos Teixeira, Bairro 

Marmeleiro, Jardim Brasília, Vila São Rafael, e demais bairros adjacentes, mas o Poder Exe-

cutivo abandonou esses bairros, e este Vereador ficou no descrédito junto á população, 

mesmo trabalhando honesto. Expressa sua tristeza por ver o que está acontecendo no Mu-

nicípio. Cobra do Senhor Prefeito providências junto ao Departamento de Obras para reali-

zar serviços de tapa buracos, na Avenida Prefeito Bernardino de Lucca, nas proximidades 
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do semáforo do início da Avenida Lívio Tagliassachi. Cobra também dessa Administração 

Municipal, a execução de serviços de roçada nas margens do Rio Carambeí, e também ser-

viço de limpeza, ao longo do Rio Carambeí, na Avenida Bernardino de Lucca, na extensão 

da Vila Nova São Roque até o início da Avenida Lívio Tagliassachi, via de acesso à Rodovia 

Castelo Branco. Fala que não foi reeleito, mas trabalhará em prol da população até o dia 31 

de dezembro de 2016. 

 
ORDEM DO DIA: 

1. Projeto de Lei nº 038-L, de 20/07/2016, de autoria do Vereador Adenilson Correia, 
que “Dispõe sobre a exibição de filmes com disponibilização simultânea de legendas nas 
salas de cinema da Estância Turística de São Roque. O Projeto foi aprovado por unani-
midade em única discussão, votação nominal e maioria simples. 

2. Projeto de Lei n° 047-L, de 26/07/2016, de autoria do Vereador Flávio Andrade de 
Brito, que “Dispõe no âmbito do Município de São Roque sobre a proibição do uso de 
caros particulares cadastrados em aplicativos para o transporte remunerado individual 
de pessoas e dá outras providências. O Projeto foi aprovado por unanimidade em única 
discussão, votação nominal e maioria simples. 

3. Projeto de Lei n° 058-L, de 14/09/2016, de autoria do Vereador Osmar Aparecido de 

Oliveira Costa, que “Altera a redação da Ementa e do artigo 1º da Lei Municipal 

n°3.051, que dá denominação à Praça O Dia do Senhor, passando a mesma a chama-se 

“Praça Antonio Francisco da Silva”. O Presidente apresentou Requerimento Verbal, soli-

citando o adiamento do Projeto por 05 (cinco) Sessões Ordinárias. O Requerimento 

Verbal foi aprovado por unanimidade. 

Projeto de Resolução nº016-L, de 03/10/2016, de autoria do Vereador Marcos Au-

gusto Issa Henriques de Araújo, que “Altera a redação do “caput” do artigo 156 da Re-

solução nº 13/91 (Regimento Interno da Câmara Municipal da Estância Turística de São 

Roque), para que as Sessões Ordinárias sejam realizadas às segundas-feiras, ás 18 ho-

ras”. O Projeto foi aprovado por 12 (doze) votos favoráveis dos Vereadores Adenilson 

Correia (Mestre Kalunga), Alexandre Rodrigo Soares, Alfredo Fernandes Estrada, Doni-

zete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino Nogueira, Flávio Andrade de Brito, Israel Fran-

cisco de Oliveira, José Carlos de Camargo, Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa 

Henrique de Araújo, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Osmar Aparecido de Oliveira 

Costa e Rafael Marreiro de Godoy e 02 (dois) votos contrários dos Vereadores Alacir 

Raysel e José Antonio de Barros em única discussão, votação nominal e maioria Absolu-

ta.   

4. Projeto de Lei n° 059-E, de 12/09/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 

sobre a abertura de crédito especial no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais)”. O Pro-

jeto foi aprovado por unanimidade em segunda discussão, votação nominal e maioria 



Ata da 34ª Sessão Ordinária de 10 de Outubro de 2016. 
4º Período Legislativo Ordinário - 16ª Legislatura. 

 

6 

simples. 

5. Requerimentos – nºs 259 e 260/2016. Foram aprovados por unanimidade em 

única discussão, votação simbólica e maioria simples. 
Explicação Pessoal: 

 
1. Vereador Adenilson Correia(MESTRE KALUNGA): Comenta sobre a conquista da 

Emenda Parlamentar junto ao Deputado Márcio Camargo. Informa que o Município re-

cebeu a Emenda Parlamentar no valor de 150 mil reais, enviada pelo Deputado Márcio 

Camargo em atendimento ao seu Ofício. Informa que deixa o seu mandato, mas deixa 

também, seu legado de Emenda Parlamentar para construção de 120 casas populares 

no Distrito de Maylasky. Diz que continuará com seu trabalho de Cherife no Distrito de 

Maylasky. Agradece ao Deputado Márcio Camargo pelo envio da verba de 150 mil reais, 

para construção das casas populares do CDHU no Distrito de Maylasky. Agradece a 

Deus pela oportunidade de ser Vereador nesta Casa de Leis, por 4 anos. Agradece tam-

bém aos que o elegeram como Vereador para esta Legislatura de 2012 a 2016, que 

terminará no dia 31 de dezembro de 2016. Agradece a todos que confiaram seus votos 

nele nas Eleições de 2012. Agradece também aos que votaram nele, nas Eleições de 

2016. Ressalta que fez sua parte como Vereador. Agradece a todos os Funcionários des-

ta Casa de Leis, pelo empenho no trabalho e pelas pessoas que são. Agradece também, 

ao povo do Distrito de Maylasky, onde reside. Diz que respeita e sempre representará o 

povo. Agradece ao Diretor Administrativo da Prefeitura, o Senhor José Deodato, pela co-

laboração. Fala que se preocupa com as questões do Município. Informa que muito lu-

tou para conquistar verba para construção das 180 casas populares no Distrito de Ma-

ylasky. Diz que enviou ofícios ao Senhor Sérgio da CCR, para resolver o problema da 

entrada na Rodovia Raposo Tavares. Ressalta que participou da Inauguração do Hospi-

tal Santa Casa. Deixa registrado suas conquistas para o Distrito de Maylasky: as Instala-

ções do Correio e da Lotérica; o Campo de Maylasky, a Quadra Esportiva, executada 

com recurso recebido do Governo do Estado; Reforma da Praça Odila, e diversos Proje-

tos para a Polícia Militar, como O Dia do PROERD, A Escola no Quartel, O Dia Municipal 

do Bombeiro.  

 

Encerram-se os trabalhos às 15h42min. 
 
 

 
ALFREDO FERNANDES ESTRADA 

Presidente 
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ADENILSON CORREIA 
(MESTRE KALUNGA) 

1º Vice-Presidente 
 
 
 

LUIZ GONZAGA DE JESUS 
2º Vice-Presidente 

MAURO S. SGUEGLIA DE GÓES 
(MAURINHO GÓES) 

1º Secretário 

ISRAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA 
(TOCO) 

2º Secretário  
 


