Ata da 37ª Sessão Ordinária de 31 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
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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, Osmar Aparecido de Oliveira Costa e Rafael Marreiro de Godoy.
Vereador ausente: nenhum.
Início dos trabalhos às 18h18min.
Expediente:
Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos pelo Vereador Rafael Marreiro de Godoy.
A Ata da 36ª Sessão Ordinária, realizada em 24 de Outubro de 2016, foi lida e
aprovada por unanimidade;
O 1º Secretário faz a leitura do Relatório Mensal de execução de coleta, tratamento e
destinação final do lixo na Estância Turística de São Roque, referente ao mês de Setembro/Outubro de 2016, informa que o mesmo encontra se para consulta na Diretoria
Técnica Legislativa;
O 1º Secretário faz a leitura do Ofício nº0538/2016 do Banco Caixa referente a Crédito
de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União, informa que o mesmo encontra
se para consulta na Diretoria Técnica Legislativa.
Projetos do Executivo:
Razão de Veto nº011-E, de 21/10/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Veta
Integralmente o autógrafo n°4586/2016 (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 carros particulares cadastrados em aplicativos
para o transporte remunerado individual de pessoas e dá outras providências”.
Projetos do Legislativo:
Projeto de Resolução nº017-L, 25/10/2016, 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”
Projeto de Lei nº061-L, de 26/10/2016, de autoria do Vereador Alfredo Fernandes
Estada, que “Dá denominação de Travessa Carlos Augusto Rodrigues (Carlão) à via
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publica localizada no Bairro do Capuava”.
Requerimentos:
Vereador Etelvino Nogueira – n°s: 262. Solicita informações referentes à situação
das entidades assistenciais conveniadas com o Município de São Roque.
Indicações:
Vereador Etelvino Nogueira – n°s: 1067. Solicita remoção de lixos e entulhos das
margens da Estrada do Caetê (fotos anexos); 1068. Solicita a remoção de entulhos das
margens da Estrada do Quilombo do Carmo (foto anexo); 1069. Solicita ao Bem Estar
Social o cadastramento das famílias que encontram se residindo na antiga fábrica "Vinho Caetê", localizada na Estrada do Caetê; 1076. Solicita a realização de operação
"tapa buraco" na Estrada dos Venâncio, bairro do Pavão; 1077. Solicita a realização de
poda de árvore na Estrada dos Quilombo do Carmo , bairro do Carmo; 1078. Solicita a
realização de operação "tapa buraco" na Estrada do Carmo, bairro do Carmo; 1079.
Solicita os serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada do Caetê, bairro
do Caetê; 1080. Solicita a realização dos serviço de motonivelamento e cascalhamento
na ruas do Loteamento Clube dos Oficias, bairro do Carmo; 1081. Solicita providências
junto a Empresa responsável pelo transporte coletivo no Município, referente a regularidade dos horários;1082/2016. Solicita providências referente a regularização na coleta do lixo nos bairros mais afastados do Município.
Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo (GUTO ISSA) – nºs:
1070. Solicita a realização dos serviços de operação "tapa buracos" nas vias públicas
localizadas na Vila Amaral, Jardim Conceição e Parque Aliança; 1071. Solicita a realização de limpeza em todos os bueiros do Bairro Parque Primavera; 1072. Solicita a realização de operação "tapa buracos" nas vias públicas do Bairro Parque Primavera; 1073.
Solicita que seja realizada poda nas árvores localizadas na Avenida John Kennedy, Centro; 1074. Solicita a realização da limpeza no córrego localizado na Vila Aguiar; 1075.
Solicita os serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada Velha da Ponte
Lavrada, Ponte Lavrada; 1083/2016. Solicita os serviços de limpeza na Praça localizada na Rua Ouro, Jardim Conceição.
Moções:
Vereador Etelvino Nogueira – nº: 208/2016. De Repúdio à Proposta de Emenda
Constitucional 241 (PEC 241).
Vereadores Donizete Plínio Antonio de Moraes – nº: 211/2016. De Pesar pelo
falecimento da estimada Senhora Áurea Leandro Ribeiro do Prado.
Vereadores Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nº: 212/2016. De
Congratulações aos lutadores de Kickboxing da Equipe Kick Team/CD Renan dos Santos
e Gabriel Felipe Santana Costa.
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4. Vereadores José Antonio de Barros – nº: 213/2016. De Pesar pelo falecimento da
estimada Senhora Alina Pereira da Silva.
Matérias analisadas no expediente:
(Com parecer favorável da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação).
1. Moção de Congratulações – nºs 212/2016 – a Mesa Diretora os encaminhará;
2. Moção de Pesar – nºs 211 e 213/2016 – a Mesa Diretora os encaminhará;
3. Indicações – nºs 1067 a 1083/2016 – a Mesa Diretora as encaminhará.
Tribuna:
1. Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA): Fala sobre a PEC 241, que tramita
no congresso, e que precisa ser analisada com muita responsabilidade, já que refletirá no
município. Tece comentários sobre os quatro anos de seu mandato como Parlamentar e
sobre alguns assuntos nos quais teve uma ação mais destacada como no acompanhamento
dos gastos com merenda escolar, dos diversos Projetos de Lei que apresentou, e de sua
atuação na fiscalização dos gastos públicos. Destaca sua participação na Comissão Permanente de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, da qual foi Presidente, no ano de
2015. Nesse colegiado fala de sua participação em assuntos muito importantes como a
elaboração do PME (Plano Municipal de Educação) e de problemas na área da saúde. Diz
que continuará atuando, como sempre fez, junto ao distrito de Maylasky, como líder comunitário, e que espera que o próximo Prefeito de especial atenção àquela localidade.
2. Vereador Etelvino Nogueira: Fala a respeito da situação que se encontra o Hospital da
Santa Casa de São Roque, em relação ao não pagamento do salário dos funcionários e que
há possibilidade de iniciar uma greve. Informa sobre o questionamento da população em
relação às máquinas que não estão sendo passadas nas estradas, obras com dificuldades,
pois as máquinas encontram-se quebradas, há também falta do fornecimento de iluminação
pública em alguns pontos do município. Comenta que recebeu informações de que alguns
carros alugados estarão sendo retirados e assim a situação poderá ficar ainda mais grave,
quando se faltar remédios, médicos ou até mesmo esses carros para atender os pacientes.
Sugere uma reunião com os responsáveis na Prefeitura de São Roque, para saber qual é a
real situação que se encontra o município quanto a essas informações e poder ajudar a
encontrar uma solução.

ORDEM DO DIA:
1. Projeto de Decreto Legislativo nº011-L, de 05/10/2016, de autoria do Vereador
Luiz Gonzaga de Jesus, que “Dispõe sobre a concessão de placa homenagem ao senhor
Rodrigo José Rosa em Sessão Solene Alusiva ao Dia da Consciência Negra”. O Projeto
foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria qualificada.
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2. Projeto de Decreto Legislativo nº012-L, de 05/10/2016, de autoria do Vereador
Mauro Salvador Sgueglia de Góes, que “Dispõe sobre a concessão de placa homenagem
à senhora Adelaide dos Santos Rosa, em Sessão Solene Alusiva ao Dia da Consciência
Negra”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação nominal e
maioria qualificada
3. Projeto de Decreto Legislativo nº013-L, de 05/10/2016, de autoria do Vereador
Alfredo Fernandes Estrada, que “Dispõe sobre a concessão de placa homenagem ao
senhor Pedro Dorival Majestade Martins, em Sessão Solene Alusiva ao Dia da Consciência Negra”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria qualificada
4. Projeto de Resolução nº017-L, 25/10/2016, 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 simples.
Explicação Pessoal:
1. Vereador Etelvino Nogueira: Comenta que hoje veio a esta Tribuna Legislativa, motivado pelo fato de se ter algumas situações complicadas a se resolver. Informa que foi agendada uma reunião com os Vereadores da Comissão Permanente de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, para amanhã dia 25 de Outubro de 2016, às 10 horas, para tratar de
assunto sobre rescisão de contratos com convênios da ADV e CTAV. Fala que algumas outras entidades procuraram os Vereadores, mas ainda não foram notificadas oficialmente
sobre a rescisão de contrato do convênio. Informa que a partir de 2017, na próxima Legislatura, de acordo com a nova Legislação, Lei nº 13019/2014, que regulamenta as entidades
como se deve proceder com a Licitação a partir de 2017, na qual as entidades só poderão
participar dos convênios com as Prefeituras, após realização de Processo Licitatório. Fala
que esteve no Hospital Santa Casa, que se encontra em situação difícil, junto aos Interventores para solicitar uma cópia do novo Contrato dos Interventores com a FENAESC. Comenta sobre a PEC 241, e propõe aos Vereadores um posicionamento a respeito. Informa que
na Sessão Legislativa de hoje, o Professor Rogério, do Instituto Federal, fez uma explanação sobre os assuntos tratados na PEC 241, e que precisa ser discutido, pois aconteça o
que acontecer, os Vereadores de São Roque, precisam expor o ponto de vista. Ressalta que
os Vereadores precisam discutir sobre essa PEC 241, pois realizou estudos sobre os assuntos tratados nessa PEC 241, e que elaborou uma Moção de Repúdio, e disponibilizando a
mesma para que seja assinada pelos Vereadores que compactuem com esse mesmo raciocínio. Reconhece a necessidade de melhorias no sistema financeiro do País, mas deve ser
corrigida de acordo com a Cidade, que estiver cometendo erros e que se corrija, e não tomar medida generalizadas, para prejudicar o País todo. Afirma que os Vereadores deste

Ata da 37ª Sessão Ordinária de 31 de Outubro de 2016.
4º Período Legislativo Ordinário - 16ª Legislatura.

5

Legislativo não concordam com essa PEC 241, porque causará um estrago no sistema financeiro do País. Informa que na próxima semana estarão votando a Moção nº 208/2016,
de Repúdio, aos autores da PEC 241. Diz que há um entendimento dos Vereadores para
expor a posição deste Legislativo referente ao exposto nessa PEC 241.

Encerram-se os trabalhos às 19h50min.
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