
 
Ata da 12ª Sessão Ordinária de 18 de Abril 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 Araújo, 

Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Rafael Marreiro de Godoy e Rodrigo Nunes de Oliveira. 

Vereador ausente: nenhum. 

Início dos trabalhos às 18h12min. 

Expediente: 

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

Humanos pelo Vereador Adenilson Correia. 

1.  A Ata da 11ª Sessão Ordinária, realizada em 11 de Abril de 2016, foi lida e aprovada por 

unanimidade; 

Projetos do Executivo: 

1. Projeto de Lei n° 024-E, de 07/04/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o 

Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$1.940.000,00 (um milhões, 

novecentos e quarenta mil reais), e dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no 

valor de R$8.080.000,00 (oito milhões, e oitenta mil reais) no orçamento vigente”. 

2. Projeto de Lei n° 025-E, de 07/04/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 

sobre a abertura de crédito suplementar no valor de R$2.900.000,00 (dois milhões e 

novecentos mil reais)”. 

3. Projeto de Lei n° 027-E, de 14/04/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o 

Poder Executivo a celebrar convênio com o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula 

Souza e dá outras providências”; 

Projetos do Legislativo: 

4. Projeto de Lei n° 025-L, de 12/04/2016, de autoria do Vereador Adenilson Correia, que 

“Dá a denominação de “Rua Davino Lambiazzi” à via pública localizada no Loteamento 

Jardim do Sol, no Distrito de Maylasky “”. 

5. Projeto de Lei n° 027-L, de 12/04/2016, de autoria da Mesa Diretora, que “Dispõe sobre 

o reajuste dos servidores do Poder Legislativo Municipal”. 

6. Projeto de Lei n° 028-L, de 12/04/2016, de autoria da Mesa Diretora, que “Fixa a 

revisão geral anual dos subsídios dos Agentes Políticos de São Roque”. 

7. Projeto de Resolução n° 006-L, de 12/04/2016, de autoria do Vereador Adenilson 

Correia, que “Dá nova redação ao §8º, do Artigo 229, do Regimento Interno, que dispõe 

sobre o número de certificados a serem conferido por Moção de Congratulações”. 

8. Projeto de Resolução nº 007-L, de 13/04/2016, de autoria do Vereador Etelvino 
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Nogueira, que “Prorroga o prazo de funcionamento da Comissão de Assuntos relevantes 

(CAR) criada para acompanhar a Frente Parlamentar em Defesa da Raposo Tavares”. 

9. Projeto de Resolução nº 008-L, de 13/04/2016, 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 Município de São Roque”. 

Requerimentos: 

1. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nºs: 120. Solicita informações 

sobre a possibilidade de reparos no pavimento asfáltico da Rua Anésio de Moraes, no 

Bairro “Buracão”; 123/2016. Solicita informações relativas as Plano Diretor Municipal em 

relação à possível instalação de Lavanderia Hospitalar na Rua Dr. Delegado Orlando 

Fernandes, na Vila Darcy Penteado.  

2. Vereador Etelvino Nogueira – n°s: 122/2016. Solicita informações referentes ao 

investimento de infraestrutura no Loteamento Vila Lino, no Bairro do Caetê; 130/2016. 

Solicita informações referentes aos alunos que recebem transporte escolar da EMEF Dr. 

Rabindranath Tagore dos Santos, EMEF Joaquim Silveira Santos e EMEF Professora Rute 

Rodrigues Carvalho. 

3. Vereador Rafael Marreiro de Godoy – nºs: 126/2016. Solicita informações 

complementares ao Requerimento n°080/2016, relativo à Defesa Civil do Município.  

4. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – nºs: 127. Solicita informações sobre a 

possibilidade de o Executivo providenciar a recuperação da pavimentação asfáltica das ruas 

Açucenas e Sargento Agnaldo Aparecido Ferreira; 128. Solicita informações sobre a 

possibilidade de o Executivo adotar alguma medida jurídica, visando o ressarcimento da 

Santa Casa, em relação aos Senhores Pedro Renato Guazzeli e Tarquínio Lúcio Alves de 

Lima, proprietários e diretores das Empresas Inova e Guazza e, segundo o Ministério 

Público, responsável por comandar uma organização criminosa que atuava em esquema de 

contratação dos falsos médicos que atuavam na Santa Casa de São Roque; 133/2016. 

Solicita informações sobre servidores que foram exonerados ou demitidos após o término 

da greve dos servidores públicos municipais neste ano de 2016. 

5. Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA) – nºs: 132/2016.  Solicita 

informações sobre a possibilidade de criação de uma Administração Distrital em Maylasky 

com equipe de recursos humanos e veículos e máquinas que especifica.  

Indicações: 

1. Vereador Alfredo Fernandes Estrada – nºs: 394. Solicita o término da obra, operação 

tapa-buraco, na Avenida Varanguera (altura do semáforo) sentido bairro; 395. Solicita a 

realização de manutenção completa (limpeza, roçada e capinação) em toda a extensão da 

Rodovia Lívio Tagliassachi, bem como no trevo do bairro do Saboó; 396. Solicita, com 

urgência, a remoção do volume de terra que cedeu e está obstruindo trecho do 

acostamento da Rodovia Lívio Tagliassachi, Km 7 sentido São Roque, altura do condomínio 



Ata da 12ª Sessão Ordinária de 18 de Abril de 2016. 
4º Período Legislativo Ordinário - 16ª Legislatura. 

 

3 

Villa Di Roma e km 1 sentido Capital; 397/2016. Solicita serviços de limpeza no Rio, 

localizado na Avenida Anhanguera, ao lado do nº 275.  

2. Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA) – nºs: 398. Solicita, com urgência, 

manutenção (roçada, capinação, limpeza e motonivelamento e cascalhamento) ao redor da 

Estação localizada no Distrito de Maylasky, nas ruas José Gimenez Arévalo, Eduardo 

Santucci, Aracatis e parte da Abatirás; 399. Solicita recapeamento asfáltico na Rua Carla 

Ceragioli, localizada no Distrito de Maylasky; 400.  Solicita as limpezas de caixas de esgoto, 

que está vazando a "céu aberto", em frente aos imóveis nºs 940 e 578 da Rua Leôncio de 

Toledo, Bairro Vinhas do Sol; 411. Solicita roçada, capinação e limpeza nos fundos do 

Terminal Rodoviário Ayrton Senna; 412. Reitera pedido feito através do Ofício Vereador nº 

435/2016, solicitando, com urgência, motonivelamento e cascalhamento em toda extensão 

da Estrada da Fonte, Bairro Santo Antonio/Planalto Verde, depois da capela, bem como 

limpeza na boca de lobo e melhoria na nascente que fica no local e que está deixando a 

referida estrada totalmente alagada; 425. Solicita, com urgência, motonivelamento e 

cascalhamento, e se possível a colocação de raspa de asfalto, nas ruas Borba Gato e 

Nelson Silva Nunes, localizadas no Loteamento Jardim Alpes Foratini; 430. Solicita 

motonivelamento e cascalhamento nas ruas 9, 7, 8, e demais ruas do Bairro Mont Serrat, 

próximo ao limite do Município de São Roque e Itapevi; 431. Solicita a colocação de um 

marco de parada de ônibus na Rodovia Raposo Tavares, km 56 Leste, sentido São Roque-

Capital próximo a entrada do Restaurante Stefano; 442. Solicita a retirada de terra que 

caiu de barranco na Estrada Nossa Senhora de Guadalupe (antiga "Estrada da Barroca 

Funda"); 443/2016. Solicita, com urgência, motonivelamento e cascalhamento nas 

estradas da Lagoa e Pilão D água, e em suas extensões, Bairro Pilão D água, bem como a 

canalização do córrego próximo ao limite do Município de São Roque e Vargem Grande 

Paulista; 

3. Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 401. Solicita serviços de motonivelamento e 

cascalhamento para Estrada Kenji Nishimoto; 402. Reitera pedido feito através da 

Indicação n° 384/2016, solicitando operação tapa-buraco em trecho da Estrada Municipal 

do Carmo (inicializando na cabeceira da Ponte Luiz Gonzaga), Bairro do Carmo; 403. 

Reitera pedido feito através da Indicação n° 332/2016, solicitando a implantação de 

lombada na Estrada Municipal do Carmo (próximo ao Mercado Portal e ao Laboratório 

Tecam), localizada no Bairro do Carmo; 404. Solicita serviços de motonivelamento e 

cascalhamento para o Bairro da Campininha; 405. Solicita execução de serviços de 

manutenção nas caixas de captação de águas pluviais, na Estrada Municipal do Carmo; 

406.  Solicita serviços de roçada para Estrada Municipal do Carmo; 407. Solicita 

cascalhamento para Rua Major Agostinho Soares, no Loteamento Clube dos Oficiais da 

Polícia Militar, Bairro do Carmo; 408.   Reitera pedido feito através da Indicação n° 

386/2016, solicitando serviços de motonivelamento, cascalhamento para Rua Comandante 

Edgard Pereira Armond, Rua Major PM Lauro Durães, Loteamento Clube dos Oficiais, Bairro 
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do Carmo; 409. Solicita a instalação de 78 braços de luminárias na Estrada Serrinha do 

Carmo; 410/2016. Reitera pedido feito através da Indicação n° 335/2016, solicitando 

tubulação de águas pluviais para um trecho da Estrada Municipal do Caetê, próximo ao 

Pesqueiro Caetê.  

4. Vereador Alexandre Rodrigo Soares– nºs: 413. Solicita a realização dos serviços de 

motonivelamento e cascalhamento em todas as ruas dos Vinhedos I, II e III; 414. Reitera 

o pedido feito através da Indicação nº288/2016, que solicita a realização dos serviços de 

motonivelamento e cascalhamento na Estrada do Butantã; 415. Reitera pedido de 

realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada dos Barros; 416. 

Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada da 

Codorna; 417/2016. Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e 

cascalhamento na Estrada do Rosário. 

5.  Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes– nºs: 418. Solicita que o Poder 

Executivo busque o fiel cumprimento da Lei 2740/2002 e alterações no que diz respeito ao 

emplacamento de vias públicas no Jardim Conceição; 419. Solicita que o Poder Executivo 

busque o fiel cumprimento da Lei 2740/2002 e alterações no que diz respeito ao 

emplacamento de vias públicas no Loteamento Sandra Maria; 426. Solicita serviços de 

capinação e limpeza nas ruas: México, Uruguai, Equador, Chile, Canadá, Manoel Bandeira, 

Almirante Barroso e Almirante Tamandaré, localizadas no Jardim São Rafael; 427. Solicita 

a restauração do asfalto no início da Rua Uruguai, localizada no Jardim São Rafael; 428. 

Solicita a restauração do asfalto na altura do imóvel número 198 da Rua México, Jardim 

São Rafael; 429/2016. Reitera pedido feito através da Indicação nº 64/2013, solicitando a 

mudança de localização do ponto de ônibus localizado na esquina da Rodovia Raposo 

Tavares com a Rua Papoulas, ao lado da "Tecama".  

6. Vereador Rafael Marreiro de Godoy– nºs: 420. Solicita instalação de 3 (três) postes 

com bicos de luz, na Travessa João Morão, Distrito de São João  Novo; 421. Solicita 

execução de serviços de poda de árvores na Travessa João Morão, no Morro do Piolho, 

Distrito de São João Novo; 422. Solicita serviços de troca de lâmpadas na Praça, localizada 

em frente ao Velório de São João Novo; 423. Solicita colocação de duas lombadas na Rua 

João Benedito Rodrigues, localizada em frente aos nºs 207 e 227, no Distrito de São João 

Novo; 424/2016. Solicita a execução de serviços de limpeza e desassoreamento do 

Córrego Taxaquara, localizado em frente à Praça e ao lado do Ginásio de Esporte, no 

Distrito de São João Novo.  

7. Vereador Alacir Raysel – nº: 432. Reitera a Indicação n° 368/2016, solicitando 

motonivelamento, cascalhamento, implantação de guias e sarjetas, rede coletora de 

esgoto, rede de água, pavimentação asfáltica e iluminação pública, na Rua Dom José 

Gaspar e Rua Dom Pedro I, Jardim Villaça e Jardim Mosteiro; 433. Reitera a Indicação n° 

364/2016, solicitando pavimentação, iluminação e paisagismo na Viela de acesso à Rua 

Santa Leocádia e Santa Virginia, Jd. Villaça; 434. Reitera a Indicação nº 350/2016, 
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solicitando implantação pavimentação asfáltica na Rua Roque Soares de Camargo, Jardim 

Santa Maria, Bairro Gabriel Piza; 435. Reitera a Indicação n° 343/2016, solicitando os 

serviços de roçada, capinação e limpeza nas margens da Rua Vicenzzo Rampini, Bairro do 

Mendes; 436.  Reitera a Indicação n° 372/2016, solicitando operação tapa-buracos nas 

vias públicas do Bairro Gabriel Piza, principalmente na Av. Guilherme de Almeida e Rua 

Cecília Meireles; 437. Reitera a Indicação n° 371/2016, solicitando a complementação de 

30 metros de tubulação do córrego, que passa nos fundos dos imóveis de nºs 235, 245, 

269 e 277, da Rua Vinícius de Moraes, Bairro Gabriel Piza; 438. Reitera a Indicação nº 

370/2016, solicitando manutenção do campo de futebol society e implantação de espaço 

para lazer com playground, na área localizada na Avenida Guilherme de Almeida e Rua 

Jorge de Lima, Bairro Gabriel Piza; 439. Reitera a Indicação n° 365/2016, Solicitando os 

serviços de roçada, capinação e limpeza nas vias públicas, na área verde e no rio (ribeirão), 

do Pq. Primavera (Gabriel Piza); 440. Reitera a Indicação n° 352/2016, solicitando medidas 

referentes ao desmoronamento de terra, causado pelas fortes chuvas no dia 10/03/16, na 

Av. Guilherme de Almeida, altura dos n°s. 233 e 258, Gabriel Piza; 441/2016.  Reitera a 

Indicação nº 1178/2015 , solicitando implantação de lombada na Rua Vinicius de Moraes, 

na altura do nº 160, Bairro Gabriel Piza.   

       Moções: 

1. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – nº: 058. De Pesar pelo falecimento da 

estimada Senhora Ada Panzarini de Souza, 062/2016. De Pesar pelo falecimento da 

estimada Senhora Maria Luciene dos Santos. 

2. Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga) – nº: 059/2016. De Pesar pelo 

falecimento do estimado Senhor Francisco dos Santos. 

Matérias analisadas no expediente: 

(Com parecer favorável da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação). 

1. Moção de Pesar– n°s 058, 059 e 062/2016 – a Mesa Diretora a encaminhará; 

2. Indicações – nºs 394 a 441/2016 – a Mesa Diretora as encaminhará. 

Tribuna: 

1. Vereador José Carlos de Camargo: Comenta que recentemente fez uma Moção de 

Apoio ao Juiz Sérgio Moro, pelo seu bom desempenho com a Operação Lava Jato, que deu 

início a uma série de descobertas de muita corrupção e fraudes financeiras, que assolaram 

o País. Parabeniza o Ex- Ministro do Supremo Federal, Senhor Joaquim Barbosa, também 

pelo seu bom desempenho na sua vida Profissional, e pela coragem em enfrentar os 

poderosos deste Brasil. Fala que esses homens merecem todo o nosso respeito, porque 

estão passando o Brasil a limpo. Parabeniza a todos os Deputados, que num ato de 

bravura, votaram a favor do Impeachment da Presidente Dilma Rousseff. Diz que não sabe 

até onde a Dilma Rousseff é culpada, mas as pedaladas fiscais repercutiram negativamente 

pelo País. Afirma que sabe que a Justiça dos homens prevalecerá e alguma coisa será feita 

em prol dos brasileiros. Comenta sobre os serviços prestados pela Prefeitura no Jardim 
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Suíça Paulista, de pavimentação asfáltica. Informa sua participação para realização desses 

trabalhos com a conquista de Emenda Aditiva para o ano de 2014, registrada na LDO, Lei 

que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2015, onde consta: que dispõe 

sobre pavimentação asfáltica no Jardim Suíça Paulista, nas Ruas: dos Eucaliptos, das 

Hortências, Ernesto de Paula e Rua Projetada. Indicação nº 1189/2014, solicita 

manutenção e cascalhamento na Rua Eduardo Vieira no Jardim Suíça Paulista.  

Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Diz que é bom ver o Vereador atuante e 

lutando para conseguir benefícios para o Município. Diz que não é de um dia para o outro 

que se executa pavimentação asfáltica. Diz que vem acompanhando os trabalhos do 

Vereador José Camargo, pelos seus bons trabalhos prestados no Jardim Suíça Paulista. 

Parabeniza o Vereador José Camargo pela sua atuação no Jardim Suíça Paulista, a pedido 

dos seus familiares moradores do Jardim Suíça Paulista. Porque é a realização do sonho da 

população, porque pavimentação asfáltica não se faz de um momento para outro, requer 

muito trabalho. 

Vereador José Carlos de Camargo: Diz que fez reunião junto aos moradores do Bairro 

Jardim suíça, onde explicou que como Vereador está atuando como emenda aditiva e toda 

documentação necessária, pra conquistar melhorias para o Município. 

Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Acrescenta para enriquecer o 

discurso do Vereador José Carlos de Camargo, que as citadas ruas pavimentadas estão 

denominadas pela Prefeitura, só falta emplacamento das vias como: Rua das Hortênsias, 

foi denominada Rua Bruno Borlini, em homenagem ao Bruno Borlini, do Banco Itaú 

Seguros, e Rua dos Eucaliptos, denominada em homenagem ao fundador do SKY , Rua Rui 

Balbinote.  

Vereador José Carlos de Camargo: Diz que no Sábado 16/04/2016, realizou reunião 

junto aos moradores Distrito de Maylasky. Diz que a população solicitou agradecimentos ao 

Vereador Marreiro, por fechar a passagem da Rodovia à Linha de trem, onde ocorreram 

muitos acidentes. Diz que esteve no Distrito de Maylasky, e percorreu as Ruas para 

verificar as necessidades do Bairro, como das Ruas: Ponta Porã, Carlos Pedroso, Dirceu 

Pereira, Rua Caparelli, Rua Lombardi e Rua Padre Camacho. Solicita apoio à população 

apoio aos Vereadores para a realização de melhorias para o Distrito de Maylasky. Diz que o 

Vereador Kalunga do Distrito é esforçado, mas há necessidade da participação da 

população. 

2. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Comenta sobre a importância da exposição no Telão 

Plenário as fotos das ruínas dos locais para providências. Expõe no telão do Plenário, fotos 

do desvio da Rodovia Raposo Tavares, nos Bairros Marmeleiro e Vila São Rafael. Diz que os 

Vereadores estão empenhados com o Projeto do Desvio da Rodovia Raposo Tavares, no 

trecho do Bairro Marmeleiro. Diz que ele junto aos Vereadores: Etelvino, Kalunga, Zé 

Camargo e Vereador Alacir, estão empenhados nesse trabalho. Informa que convidou para 
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reunião a população dos Bairros Marmeleiro e São Rafael, mas para surpresa compareceu 

somente uma pessoa daquela localidade e mostraram o Projeto da Rodovia a ele.   

Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Diz que faz parte da Comissão, e agradece a 

colaboração dos Vereadores componentes da Comissão de Assuntos Relevantes, do Desvio 

da Rodovia Raposo Tavares, que são: Kalunga, Zé Camargo, Gonzaga, Alacir. Agradece ao 

pessoal da CCR, por ceder o Projeto do desvio da Rodovia Raposo Tavares para os 

Vereadores. Diz que foi feita reunião, e está à disposição a cópia do Projeto do desvio da 

Raposo Tavares, neste Legislativo.  

Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Diz que é gratificante a presença de um 

representante da população e tudo foi explicado a ele. Expõe no telão do Plenário a 

situação do Campinho de areia da Vila Nova. Cobra do Senhor Prefeito providências com 

roçada e capinação no Campinho de areia da Vila Nova São Roque. Diz que como Vereador 

vem trabalhando em prol da população. Agradece a presença do Ditão e do Ex-Vereador 

Julio Mariano. Boa Noite a todos e Obrigado. 

3. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Parabeniza aos Organizadores da Copa 

Canguera, onde o time do Inimigos, se sagrou tri-campeão, no Distrito de Canguera. 

Informa que a Prefeitura trocou a madeira da ponte de Canguera. Lamenta a falta de 

atenção da Prefeitura para com o Bairro Campininha, onde se perdeu o trabalho realizado 

da colocação de guias, e a verba foi transferida para outros locais. Fala que os Vereadores 

que autorizaram a transferência dos recursos financeiros, deveriam ir ao local para ver as 

ruínas que causaram aos moradores. 

 Aparte Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Diz que há muito solicitou providências para 

tapar um buraco no Bairro Santa Quitéria e ato o momento nada foi feito.  

     Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Fala que a Campininha se encontra se 

transporte coletivo devido a falta de manutenção nas estradas da Campininha, em especial 

na Estrada do Capim Fino. 

     Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Informa que organizou um abaixo assinado para 

solicitar melhorias e, levará para a população para colher assinaturas, para conquistar 

melhorias para os bairros, que se encontram sem condições de trafego e sem o transporte 

coletivo. 

     Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Diz que se aproxima o final das obras da 

construção das casas para moradores em área de risco construídas no Bairro Goianã, e 

será inaugurado. Fala que muitos criticaram as construções, e quer ver quem estará na 

inauguração, batendo palminha. Diz que assim vai a Cidade em meio ao lixo e matagal, 

Santa Casa e Saúde. 

     Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Góes: Diz que o Prefeito está sabendo 

da necessidade de melhorar as condições dos rios existentes no Distrito de Canguera. 

Cobra do Senhor Prefeito providências para os rios do Distrito de Canguera.Informa que a 
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Prefeitura não está quitando os compromissos assumidos com as empresas prestadoras de 

serviços na Santa Casa. 

     Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Diz que espera a inauguração de obra, 

mas está difícil ver isso no Município. Obrigado a todos. Boa Noite! 

4. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Agradece ao Comandante, ao Sub Comandante 

da Guarda Civil Municipal, pelas rondas realizadas no Município. Cobra do Senhor Prefeito, 

providências para realização de concurso público, para aumentar o efetivo da Guarda Civil 

Municipal. Fala que São Roque é uma Cidade com ar de interior, e recebe muitos turistas. 

Diz que há necessidade de melhorar os serviços de segurança no Município de São Roque. 

Fala que esteve em contato com o Senhor Prefeito e reivindicou as providências para a 

segurança do Município. Agradece a aceitação para os assuntos abordados sobre a 

segurança. Agradece ao Capitão Ricardo Ceoloni, a todos os Sargentos, Soldados e Cabos 

da Policia Militar de São Roque. Agradece ao Delegado Dr. Marcelo, pela conquista de uma 

Viatura para a Policia Civil de São Roque. Cobra da Polícia Militar e da Polícia Civil, 

providências para rondas na Rodovia Engenheiro René Benedito Silva. Agradece aos 

integrantes e organizadores do CRAS, que necessita de melhorias. Agradece às 

Merendeiras, pelo convite para visitar a Escola e gostou muito da Merenda servida na 

escola de São João Novo. Agradece ao Prefeito, pela colocação de iluminação na Rua 

Emídio Castanho. Agradece ao incentivo e apoio dos comerciantes do Centro Comercial de 

São João Novo. Agradece a atenção. E diz que independente de ser candidato e vencer a 

Eleição, que o seu carinho pela população de São João Novo continua sendo o mesmo.  

5. Vereador Adenilson Correia (MESTRE Kalunga): Comenta sobre os dias de 

comemorações. Informa que no dia 18 de Abril, se comemora o Dia de Monteiro Lobato, 

Dia Nacional do Livro Infantil, Dia 21 de Abri, Dia de Tiradentes; Dia do Metarlúrgico; Dia 

da Polícia Militar, ao Dr.Severo, pela comemoração do Dia da Polícia Civil. Cumprimenta a 

Polícia Militar e a Polícia Civil, pela comemoração do seu Dia 21 de abril. Diz que o 

Vereador precisa exercer a Democracia. Diz que o Vereador precisa agir nos quatro cantos 

da Cidade. Agradece ao Vereador José de Camargo, pelo apoio e colaboração com as 

necessidades prioritárias do Distrito de Maylasky. Diz que na Rua Vicente da Costa, deslizou 

barranco, na Rua Batista Pedroso, na Rua Nossa Senhora de Guadalupe. Solicita ajuda ao 

Vereador Donizete para conseguir o CEP das ruas.   

Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Diz que foi procurado por 

alguns munícipes para reivindicar a colocação de CEP, orientou aos munícipes a procurar o 

Vereador Kalunga.  

Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA): Agradece a atuação do Nobre 

Vereador José Camargo, pelo apoio. Diz que o homem precisa ter personalidade e 

trabalhar. Diz que na Rua Vicente da Costa. Cobra do Senhor Prefeito, providenciar para o 

Distrito de Maylasky, uma Administração Distrital, uma retroescavadeira, e uma equipe de 

trabalho, para o desenvolvimento do Distrito. 
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Ordem do Dia: 

1. Projeto de Lei nº 012-E, de 17/02/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o 

chefe do Poder Executivo Municipal a proceder à permuta de área de propriedade do 

Município, na forma que especifica”. O projeto foi aprovado por 13 (treze) votos favoráveis 

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

Soares, 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 Araújo, Mauro Salvador Sgueglia de Góes e 

Rodrigo Nunes de Oliveira e 01 (um) voto contrário do Vereador Rafael Marreiro de Godoy, 

em única discussão, votação nominal e maioria absoluta. 

2. Projeto de Lei nº 013-E, de 17/02/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o 

chefe do Poder Executivo Municipal a proceder à permuta de área de propriedade do 

Município, na forma que especifica”. O projeto foi aprovado por 13 (treze) votos favoráveis 

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

Soares, 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 Araújo, Mauro Salvador Sgueglia de Góes e 

Rodrigo Nunes de Oliveira e 01 (um) voto contrário do Vereador Rafael Marreiro de Godoy, 

em única discussão, votação nominal e maioria absoluta. 

3. Veto nº 007-E, 29/03/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Veta integralmente o 

autógrafo n°4.508/2016 (Projeto de Lei n°003/2016-L, de 05/01/2016, de autoria do 

Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes) que “Disciplina a digitalização e 

armazenamento de documentos públicos pelo Poder Público Municipal no âmbito da 

Estância Turística de São Roque””. O veto foi rejeitado por 09 (nove) votos dos Vereadores 

Adenilson Correia, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino Nogueira, Israel Francisco 

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

Henriques de Araújo, Mauro Salvador Sgueglia de Góes e Rafael Marreiro de Godoy, e 05 

(cinco) votos favoráveis dos Vereadores Alacir Raysel, Alexandre Rodrigo Soares, Flávio 

Andrade de Brito, José Antonio de Barros e Rodrigo Nunes de Oliveira em única discussão, 

votação nominal e maioria absoluta. 

4. Projeto de Resolução nº 007-L, de 13/04/2016, 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 da Raposo Tavares”. O 

Projeto foi aprovado por unanimidade, em única discussão, votação nominal e maioria 

absoluta. 

5. Projeto de Resolução nº 008-L, de 13/04/2016, 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 Município de São Roque”. O Projeto foi aprovado por unanimidade, em única 
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discussão, votação nominal e maioria absoluta. 

6. Projeto de Lei nº 023-E, de 06/04/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o  

Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$ 3.550.000,00 (três milhões, 

quinhentos e cinquenta mil reais) no orçamento vigente”. O projeto foi aprovado por 13 

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

Alexandre Rodrigo Soares, 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 Araújo, Mauro 

Salvador Sgueglia de Góes e Rodrigo Nunes de Oliveira e 01 (um) voto contrário do 

Vereador Rafael Marreiro de Godoy, em primeira discussão, votação nominal e maioria 

absoluta. 

7. Requerimentos – nºs 120, 122 a 123, 126 ao 128, 130, 132 e 133/2016. Foram 

aprovados por unanimidade, em única discussão, votação simbólica e maioria simples. 

 Explicação Pessoal: 

1. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta que às vezes se decepciona com 

pessoas do convívio político. Fala das pesquisas que estão sendo feitas sem seu nome, e 

ainda recebe algumas mensagens sádicas. Informa seu desligamento do Bloco Legislativo 

Independente. Diz que quando a pessoa faz opção de caminhos diferentes e percebe que 

seu grupo político quer barrar sua vida. Diz que se sente chateado com um grupo de 

pessoas fazendo pesquisas e cortando o seu nome.  

      Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Diz que não tem 

conhecimento desse tipo de situação, quanto à pesquisa de aceitação da população. Diz 

que se sente triste pela perda da companhia do Vereador Alfredo, devido a sua ótima 

atuação junto aos Vereadores do Bloco. 

      Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que não tem conhecimento de quadrilha no 

bloco Legislativo Independente. 

      Aparte Vereador Etelvino Nogueira:Diz que respeita o Vereador Estrada e desconhece 

esse tipo de pesquisa. Questiona o Vereador Estrada, o que os componentes do Bloco 

Legislativo Independente tem a ver com essas pesquisas de boicote de nome do Vereador 

Estrada. 

      Vereador Israel Francisco de Oliveira: Diz que ele não faz parte desse grupo político 

que boicota nomes de Vereadores candidatos na pesquisa.  

      Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que vai continuar seu trabalho honesto, 

sem se importar com esse grupo político. Diz que se afasta de reuniões corruptas, e não 

gosta desse tipo de grupo social, que a qualquer momento, vai denegrir o seu nome nas 

redes sociais. Diz que o Tribunal de Contas do Poder Executivo, aprovou as contas do ano 

de 2014 e que as pessoas não podem classificar como quadrilha.   

2. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Relata trecho de Notificações, 

documento recebido do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dimas Eduardo 
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Ramalho, referente aprovação das Contas do Município do ano de 2915, dessa 

Administração Municipal. Relata comparação dos valores arrecadados e dos investimentos 

do Poder Executivo no Município, de 2009 a 2015, das Gestões PSDB (Efaneu) e PMDB 

(Daniel) com uma diferença gritante, a saber: Na Gestão do Prefeito Efaneu Nolasco 

Godinho (PSDB), no ano de 2009, o Município arrecadou R$ 131,6 milhões do total 

arrecadado, investiu R$ 11,3 milhões, total de 8,5 % do que arrecadou foi investido. Em 

2010, o Município arrecadou R$ 148,1 milhões do total arrecadado, investiu R$ 9,6 

milhões de reais, total de 6,5% do que arrecadou foi investido. Em 2011, o Município 

arrecadou R$ 176,2 milhões de reais, total de 11,5% do que arrecadou foi investido. Em 

2012, o Município arrecadou R$ 214,2 milhões de reais, total de 13,1% do que arrecadou 

foi investido. Na Gestão do Prefeito Daniel de Oliveira Costa (PMDB), em 2013, o Município 

arrecadou R$ 184,9 milhões de reais, do total arrecadado, investiu pouco mais de R$ 6 

milhões de reais, total de 3% do que arrecadou foi investido. Em 2014, o Município 

arrecadou R$ 228,1 milhões de reais, do total arrecadado, investiu 4,6 milhões, total de 

2% do que arrecadou foi investido. E no ano de 2015, o Município arrecadou (até agosto), 

R$ 159,7 milhões de reais, do total arrecadado, investiu R$ 1,4 milhões de reais, total de 

menos de 1 por cento (0,91%) do que arrecadou foi investido. Compara também os 

valores da Folha de Pagamento das duas Gestões do PSDB e do PMDB, também com 

diferença gritante. Relata os valores da Folha de Pagamento dos Exercícios de 2008 a 

2015, a saber: Em 2008, na Gestão do Prefeito Efaneu Nolasco Godinho (PSDB), valor 

gasto com a folha de pagamento foi de R$ 41.011.204,58, Receita Corrente Líquida R$ 

112.927.839,32, percentual da despesa 36,32%. Em 2009, valor gasto com a Folha de 

Pagamento R$ 47.565.793,89, valor da Receita Corrente Líquida R$ 123.390.630,64, 

percentual da despesa 38,55%. Em 2010, valor gasto com a Folha de Pagamento R$ 

56.307.207,57, valor da RCL R$ 141.440.378,37, percentual da despesa 39,81%. Em 

2011, valor gasto com a Folha R$ 62.729.693,57, valor da RCL R$ 165.863.928,78, 

percentual de 37,82%. Em 2012, valor gasto com a Folha de Pagamento R$ 

74.300.430,63, valor da RCL R$ 196.986.530,89, percentual de 37,72%. E na Gestão do 

Prefeito Daniel de Oliveira Costa, no ano de 2013, valor da Folha de Pagamento R$ 

87.175.172,70, valor da RCL R$ 187.960.642,21, percentual de 46,38 %. Em 2014, valor 

da Folha de Pagamento R$ 96.934.965,88, valor da RCL R$ 220.363.668,51, percentual de 

43,09%. E no ano de 2015, valor da despesa com a Folha de Pagamento R$ 

104.430.677,56, valor da RCL R$ 217.031.820,82, percentual de 48,12%. Diz que quando 

se fala em Poderes Públicos neste Legislativo, é preciso trazer a documentação para 

análises dos Vereadores.  

3. Vereador Etelvino Nogueira: Comenta sobre os acontecimentos, de, ontem dia 17 de 

Abril, no Congresso Nacional, em Brasília, da votação do Impeachment da Presidente 

Dilma, com a votação dos 511 Deputados, onde consagrou 367 votos favoráveis pelo 

afastamento da Presidente Dilma, 143 contra e 7 abstenções. Diz que o que mais chamou 
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atenção foram os argumentos que os Deputados usaram para justificar seus votos, 

clamavam pela família, que é a coisa mais importante na vida das pessoas. A segunda 

situação foi que eles questionavam a corrupção. Diz que a segunda situação, eles 

questionavam a corrupção e, outra situação era a população nas ruas, que muitos 

Deputados disseram que foram feitas pesquisas em seu Estado, onde nas pesquisas dava 

80% a favor do Impeachment e corrupção. Alerta que aquela pessoa que está pensando 

que a política pode ser usada para fazer um cabide de emprego,está muito enganado, 

porque a sociedade não aguenta mais essa situação. Fala que pode levar 5 ou 10 anos, 

mas o País está entrando no Processo de purificação nos Governos Federal Estadual e 

Municipal. Diz que é uma tristeza assistir parlamentares dirigindo palavras vergonhosas e 

o0fencisas ao Presidente da Câmara e ao Vice-Presidente da Republica, que está prestes a 

ser Presidente do Brasil caso se concretize o Impeachment. Diz que não é possível os 

Deputados que são contra, pensarem que quem foi eleito pelo povo, não pode ser tirado 

do poder, isso é um absurdo, tem que tirar sim, se fizer coisa errada. Diz que espera que 

a partir de agora a população consiga enxergar e traga para o Poder Pessoas 

comprometidas com a população.  

4. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Diz que quanto ao dia de ontem que realmente 

vai ficar na História, que o País parou para retirar esse governo que está acabando com o 

nosso País. Fala que até o Presidente da Câmara de Deputados está comprometido com a 

corrupção e o Vice-Presidente também. Diz que espera e roga a Deus, para que o País 

saia dessa crise com esse impeachment de ontem e o País melhore e tenha novos rumos. 

Diz que nosso Município também se encontra abandonado pelo Poder Executivo. Fala que 

na semana passada conheceu um empresário sem condições de tocar sua empresa por 

conta da crise que assolou o País. Diz que na quinta-feira passada, aconteceu acidente 

com ele, por consequência desses buracos atropelou uma moto, mas graças a Deus, a 

pessoa não faleceu. Diz que vê o Município sem condições de prosseguir, com as pontes 

tombadas no rio, e ninguém fez nada. 

     Aparte Vereador Donizete Plinio Antonio de Moraes: Diz que no seu bairro, também 

teve a queda de uma ponte, onde os moradores se encontram ilhados desde as últimas 

chuvas e até o momento nada foi feito. Cobra do Senhor Prefeito providências para o Rio 

da Avenida Bandeirantes, próximo da Avenida Paes Leme. Diz que o Executivo nada fará 

para melhorar as estradas. 

      Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que existem muitos desmandos no 

Município, e a população vem sofrendo com essa malfadada Administração Municipal. 
Encerram-se os trabalhos às 21h18min. 

 

 

 

 


