
 
Ata da 40ª Sessão Ordinária de 21 de Novembro 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 18h20min. 
Expediente: 

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

reitos Humanos pelo Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes. 

1. A Ata da 39ª Sessão Ordinária, realizada em 09 de Novembro de 2016, foi lida e 

aprovada por unanimidade; 

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

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

para consulta na Assessoria Técnica Legislativa. 

3. O 1º Secretário faz a leitura da Justificativa de ausência do Vereador José Antonio de 

Barros na 39ª Sessão Ordinária, realizada no dia 09 de Novembro de 2016. 

                                          Projetos do Executivo: 
1. Projeto de Lei n° 070-E, de 07/11/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 

sobre as regras para comercialização de alimentos em vias e áreas públicas – comida 

de rua – e dá outras providências”. 

2. Projeto de Lei n° 071-E, de 08/11/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Autori-

za o Chefe do Poder Executivo a proceder à permuta de área de propriedade do Muni-

cípio, na forma que se especifica, e dá outras providências”. 

3. Projeto de Lei n° 073-E, de 17/11/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Autori-

za o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$350.000,00 

(trezentos e cinquenta mil reais), no orçamento vigente”. 

     Projetos do Legislativo: 
1. Projeto de Resolução n° 020-L, de 18/11/2016, de autoria do Vereador Etelvino 

Nogueira, que “Insere parágrafo único ao Artigo 3º, da Resolução n°07/2012-L, que 

“Disciplina a distribuição de Gabinetes aos Vereadores da Câmara Municipal da Estância 

Turística de São Roque”. 
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Requerimentos: 
1. Vereador Alfredo Fernandes Estrada – n°s: 265/2016. Solicita informações 

referentes a possibilidade de motonivelamento e cascalhamento na Estrada Erlindo José 

da Silva (Antiga Estrada do Candor) Bairro do Guaçu. 
Indicações: 

1. Vereador Etelvino Nogueira – n°s: 1111. Reitera pedido feito através da Indicação 

n°934/2016, solicitando os serviços de roçada e remoção de mato cortado na Estrada 

Municipal do Carmo e Estrada Quilombo do Carmo, Bairro do Carmo; 1112. Reitera 

pedido feito através da Indicação nº937/2016, solicitando a instalação de 78 (setenta e 

oito) braços de luminárias na Estrada Serrinha do Carmo; 1113. Reitera pedido feito 

através da Indicação n°938/2016, solicitando alargamento da Travessa Ernesto Firmino 

de Moraes, próximo ao Sítio das Pedras, Bairro Serrinha; 1114. Reitera pedido feito 

através da Indicação nº955/2016, solicitando os serviços de motonivelamento, casca-

lhamento e roçada nas Travessa João Cruz, Anizia da Cruz, Maria Eulina da Cruz dos 

Santos, Nair da Cruz Timóteo e José Augusto da Cruz, Vila Lino; 1115. Reitera o pedido 

feito através da Indicação nº957/2016, solicitando os serviços de motonivelamento e 

cascalhamento nas Ruas Sarah g. Rocha, Benedito Santos Rocha, Central do Alto, Dona 

Julieta e Estrada dos Vargas, localizada no Loteamento Monte Verde, Bairro Caetê; 
1116. Reitera o pedido feito através da Indicação nº959/2016, solicitando os serviços 

de motonivelamento e cascalhamento na Rua Benedito Vaz Pires, no Bairro do Caetê; 
1117. Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento para a 

Estrada Municipal do Aguassaí, Bairro do Carmo; 1118. Solicita os serviços de motoni-

velamento e cascalhamento para as vias do bairro do Saboó; 1119/2016. Reitera Pe-

dido feito através da Indicaçãonº958/2016, solicitando os serviços de motonivelamento 

e cascalhamento junto à Estrada Municipal do Caetê.  

        Moções: 
1. Vereador Adenilson Correia (Mestre Kalunga) – nº: 227/2016. De Pesar pelo 

falecimento do estimado Senhor Francisco Vianna.  

2. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes – nº: 228/2016. De Pesar pelo 

falecimento do estimado Senhor Rubens Morales.  

3. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes e os Demais Vereadores– nº: 

229/2016. De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Osmar de Castro Boccato. 

4. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus – nº: 228/2016. De Pesar pelo falecimento da 

estimada Senhora Maria do Carmo Augusto da Silva. 

Matérias analisadas no expediente: 
(Com parecer favorável da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação). 
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1. Moção de Pesar – nºs 227 a 230/2016 – a Mesa Diretora os encaminhará; 

2. Indicações – nºs 1111 a 1119/2016 – a Mesa Diretora as encaminhará. 
Tribuna: 

Não houve 
ORDEM DO DIA: 

1. Projeto de Lei n°058/2016-L, 14/09/2016, de autoria do Vereador Osmar Apareci-
do de Oliveira Costa, que “Altera a redação da Ementa e do artigo 1º da Lei Municipal 
n°3051, que dá denominação à Praça O Dia do Senhor, passando a mesma a chamar-
se “Praça Antonio Francisco da Silva”. O Vereador Alfredo Fernandes Estrada apresen-
tou Requerimento Verbal solicitando o adiamento do Projeto por 05 (cinco) Sessões 
Ordinárias. O Requerimento Verbal foi aprovador por unanimidade em única discussão, 
votação simbólica.  

2. Requerimentos – nºs 265/2016. Foram aprovados por unanimidade em única 

discussão, votação simbólica e maioria simples. 
EXPLICAÇÃO PESSOAL 

1. Vereador Etelvino Nogueira: Comenta que a Comissão Permanente de Saúde da 
Câmara esteve no Hospital Santa Casa, após receber uma ligação da Sra. Margarete (Dire-
tora de Saúde), para realização de uma reunião, devido algumas reclamações de que o 
Hospital estava sem anestesistas para Gestantes. Fala das vezes em que a Comissão solici-
tou que os representantes da FENAESC viessem até a Câmara, para esclarecer a real situ-
ação em que se encontrava o Hospital, mas sempre encontrou dificuldades nesse sentido. 
Lembra do dia em que esteve na reunião, e obteve informações que o mesmo encontra-se 
com uma dívida no valor de R$530.000,00 (Quinhentos e trinta mil reais), e que deverá ser 
paga até o final do ano, para que não haja impedimento no recebimento de recursos para 
o Hospital no próximo ano, e que os Vereadores já estão cobrando para que haja a quita-
ção dessa dívida e tudo se regularize. 
Aparte do Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA): Fala da importância e 
do empenho que a Comissão Permanente de Saúde vem tratando do caso, e parabeniza o 
Vereador Etelvino Nogueira por sua dedicação, e pelo trabalho para com os munícipes e 
ex-funcionários do Hospital. 
Vereador Etelvino Nogueira: Comenta que vem trabalhado para melhoria da Santa 
Casa junto com os Vereadores Kalunga, Mandi, e com o apoio também dos demais Verea-
dores. Fala sobre a ausência de manutenção nas vias públicas por falta de máquinas, que 
se encontram quebradas e funcionários que estão em período de férias, e com isso a po-
pulação em seu direito, permanece cobrando dos Vereadores, que inclusive já cobraram, 
para que regularizem os equipamentos e voltem os trabalhos de manutenção, mas por 
enquanto não houve nenhum retorno. Diz que existem pessoas de alguns bairros se reu-
nindo para comprar peças para esses equipamentos, e se colocou a disposição para ajudar 
e poder arrumar a Estrada do Caetê. 

2. Vereador Israel Francisco de Oliveira (TOCO): Fala que quando foi oficializada a 
contratação da FENAESC, foi visando o melhor para a população, e vê que hoje ocorre 
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justamente o contrário, e esclarece que não foi votado para se ter a administração do 
Hospital com a FENAESC, e sim para que uma O.S. (Organização Social) estivesse fazendo 
a gestão da saúde no município de São Roque. Comenta que seu voto foi contra, já que 
naquele momento havia algumas circunstâncias que não concordava. Comenta da situação 
delicada que se encontra o Município de São Roque, com ruas precisando de manutenção, 
mas que não podem ser consertadas devido aos equipamentos estarem quebrados. Fala 
também que a coleta de lixo corre o risco de ser cortada, dos problemas da Santa Casa e 
com isso quem paga o preço é a população. 
Aparte do Vereador Donizete Plínio Antônio de Moraes: Fala da situação em que o 
Município se encontra, e que não há nada que se possa fazer no momento. Comenta em 
relação a Santa Casa, em que a maior parte recebida é recurso Federal, e o que vem acon-
tecendo com o Hospital nesses últimos 4 anos, principalmente com a questão dos falsos 
médicos, deveria ter Policiamento Federal investigando, e diz ansiar que os culpados pa-
guem pelos erros cometidos. 
Vereador Israel Francisco de Oliveira (TOCO): Comenta que a situação é grave, e 
que é preocupante famílias precisarem passar por atendimento médico e se depararem 
com a maneira em que se encontra o Hospital. 

Encerram-se os trabalhos às 19h00min. 
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