
 
Ata da 32ª Sessão Ordinária de 26 de Setembro 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 14h34min. 

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

reitos Humanos pelo Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes. 

1. A Ata da 31ª Sessão Ordinária, realizada em 19 de Setembro de 2016, foi lida e apro-

vada por unanimidade; 

Requerimentos: 
1. Vereador Rafael Marreiro de Godoy – nºs: 256/2016. Solicita informações sobre a 

possibilidade Do Poder Executivo disponibilizar mais horários de transporte escolar para 

estudantes deficientes físicos (cadeirantes), que estudam nas faculdades de outras ci-

dades. 
Indicações: 

1. Vereador Adenilson Correia – n°s: 997. Reitera pedido feito através da Indicação nº 

499/2013, solicitando reforma geral e a construção de playground com colocação de 

um balanço, uma gangorra, um gira-gira e colocação de mais iluminação pública ade-

quada e 03 (três) banheiros públicos, sendo 01 (um) masculino, 01 (um) banheiro fe-

minino e 01 (um) banheiro de acessibilidade na Praça Central de Maylasky, ora deno-

minada Odylla Silva Arruda, localizada na Rua Luiz Matheus Maylasky – Distrito de Ma-

ylasky; 998. Solicita com urgência, limpeza, roçada e capinação no Bairro Vila Vilma, 

Distrito de Maylasky; 999. Solicita a construção de uma Unidade Básica de Saúde 

(UBS) com o “Programa Saúde da Família” no Bairro Taipas de Pedra, de preferência no 

antigo prédio da escola localizado no Alto da Serra; 1000/2016. Solicita com urgência, 

pavimentação asfáltica nas ruas Nelson Silva Nunes e Borba Gato, Loteamento Alpes 

Foratini, Bairro Taipas de Pedra; 1001. Solicita com urgência, motonivelamento e cas-

calhamento na Rua Margarida Korte, próximo ao “subidão” do Pesqueiro Primavera; 

1002. Solicita limpeza, roçada e capinação nas ruas Comícia Lambiazzi, próximo ao 
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imóvel nº 68 (ao lado do “Rancho dos Amigos”) e na Rua Carla Cegeriolli; 1003. Solici-

ta com urgência, providências para solucionar o problema de queda de tensão de ener-

gia elétrica na Rua Antonio Ferreira de Almeida, em frente ao imóvel nº 91 (somente 

até esse imóvel tem trifásico), e na Rua Leôncio de Toledo; 1004. Solicita a construção 

de mais uma creche no Distrito de Maylasky; 1005. Solicita a construção de mais uma 

Escola Municipal de Ensino Infantil (EMEI) no Distrito de Maylasky; e 1006/2016. Soli-

cita a construção de um Velório no Distrito de Maylasky. 

2. Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 1008. Reitera pedido feito através da Indicação 

nº 937/2016, solicitando a instalação de 78 braços de luminárias na Estrada da Serrinha 

do Carmo; 1009. Reitera pedido feito através da Indicação nº 936/2016, solicitando 

tubulação de águas fluviais para um trecho da Estrada Serrinha do Carmo; 1010. Rei-

tera pedido feito através da Indicação nº 933/2016, solicitando a substituição de lixeira 

que foi levada pelo vendaval na Estrada da Serrinha do Carmo; 1011. Reitera pedido 

feito através da Indicação nº 934/2016, solicitando serviços de roçada e remoção do 

mato cortado na Estrada Municipal do Carmo e Estrada Quilombo do Carmo, Bairro do 

Carmo; 1012. Reitera pedido feito através da Indicação nº 935/2016, solicitando servi-

ços de motonivelamento e cascalhamento para Rua Comandante Edgard Pereira Ar-

mond e Rua Major PM Lauro Durães, Loteamento Clube dos Oficiais da Policia Militar, 

Bairro do Carmo; 1013. Reitera pedido feito através da Indicação nº 924/2016, solici-

tando a realização de serviços de motonivelamento e cascalhamento para Rua Azaléia, 

das Rosas e Hortências, localizadas no Portal do Carmo; 1014. Solicita serviços de mo-

tonivelamento e cascalhamento para Estrada do Aguassaí, Travessa Sossego e da Tor-

re, Bairro do Carmo; 1015. Reitera pedido feito através da Indicação nº 920/2016, soli-

citando lombada para Estrada Municipal do Carmo, próximo ao Km 22; 1016. Reitera 

pedido feito através da Indicação nº 870/2016, solicitando a implantação de lombadas 

na Estrada Municipal do Carmo (próximo ao Mercado Portal e ao laboratório Tecam), 

localizada no Bairro do Carmo; e 1017/2016. Solicita serviços de motonivelamento 

cascalhamento e implantação de lombada para Avenida Centro Social dos Inspetores, 

Loteamento Clube dos Oficiais, Bairro do Carmo.        
       Moções: 
1. Vereador Etelvino Nogueira nºs: 188.  De Congratulações aos alunos e Professores 

da Rede Municipal de Ensino que sobressaíram na 5ª Edição da Olimpíada de Língua 

Portuguesa “Escrevendo o Futuro”; 199/2016. De Pesar pelo falecimento do estimado 

Senhor José Araí da Silva Soares. 

2. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo (GUTO ISSA) – nºs: 191. 
De Pesar pelo falecimento da estimada Senhora Ruth Abib Helfenstns; 194/2016. De 

Congratulações ao Atleta Fábio Angiolucci, Campeão Paulista de Mountain Bike Marato-
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na na Cidade de Socorro - SP;  

3. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes (MAURINHO DE GÓES) – nº: 

195/2016. De Congratulações à empresa “Maria Brasileira” em face da passagem de 

seu 2º aniversário de fundação em nosso Município e dos relevantes serviços prestados 

em sua área de atuação. 

4. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus – n°: 196/2016. De Congratulações ao Jornalista 

e Escritor Adriano Barbosa dos Santos. 

5. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes (DONIZETE CARTEIRO) – n°: 

197/2016. De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Pedro Pinto. 

6. Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA) – n°: 200/2016. De Pesar pelo 

falecimento do estimado Senhor Jacinto Moura. 

 

 

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

1. Moção de Congratulações– n°s 188, 194 a 196/2016 – a Mesa Diretora as 

encaminhará; 

2. Moção de Pesar – nºs 197, 199 e 200/2016 – a Mesa Diretora os encaminhará; 

3. Indicações – nºs 997 a 1006 e 1008 a 1017/2016 – a Mesa Diretora as encami-

nhará. 
Tribuna: 

1. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Relata alguns fatos ocorridos na Cidade 

de São Roque, durante a semana e no final da semana em face do Pleito Eleitoral que se 

aproxima. Informa que viu pessoas de má índole espalhando jornais por toda parte, inclusi-

ve com uso até de helicóptero, no Distrito de Maylasky, realizando vôos rasantes durante a 

madrugada, distribuindo panfletos maldosos, denegrindo a imagem dos Vereadores e pré-

candidatos do PSDB, dos Vereadores:  Donizete, Etelvino, Israel, e Vereador Maurinho Gó-

es, e do Pré-candidato a Prefeito Senhor Cláudio Góes, do Senhor Chumbinho, e Ex-Prefeito 

Efaneu Nolasco Godinho. Informa que considera essa atitude como de desespero e que os 

Vereadores prejudicados com essas atitudes têm elementos suficientes para protocolar 

denúncia na Justiça, que poderá resultar em Processo de cassação de mandato de algumas 

dessas pessoas, e de repente até do Senhor Prefeito, mas optaram por não fazer processo, 

porque a população dará essa resposta, na Eleição do dia 2 de outubro de 2016.  

2. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Comenta sobre o Pleito Eleitoral, que será 

realizado no dia 2 de Outubro de 2016, quando a população estará escolhendo o seu can-

didato a Prefeito e seus candidatos a Vereadores para a próxima Legislatura. Deseja boa 

sorte a todos os Senhores Vereadores, àqueles que estão pleiteando sua reeleição, na pró-

xima Legislatura. Diz que domingo será o dia da vitória para quem realizou bons trabalhos, 
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e que realizou boa campanha. Alerta a população para que saiba escolher seus candidatos 

para a próxima Legislatura. Afirma que o Pleito Eleitoral de Domingo, será a prova dos dez. 

Diz que alguns Vereadores estarão saindo. Agradece a todos pela confiança da população, 

dedicada a ele todos esses anos.  

Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Diz que no próximo Domingo, dia 2 de outubro, de 

2016, será realizado o Pleito Eleitoral Municipal. Informa que muitos Vereadores pleiteiam a 

reeleição, e muitos outros novos também. Diz que os Vereadores precisam dar bons exem-

plos a cada dia que passa. Fala que viu muitas atitudes estranhas e de violência por parte 

de alguns pré-candidatos e, apela a todos os pré-candidatos que realizem uma campanha 

pacífica, pois a população espera e anseia por bom Prefeito e bons Vereadores para o Mu-

nicípio na próxima Legislatura.  
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Informa que já participou de muitas Eleições e 

jamais vivenciou essa situação de violência por parte dos pré-candidatos ao Poder Executi-

vo e ao Poder Legislativo. Cobra respeito mútuo dos pré-candidatos. Fala da sua insatisfa-

ção com as atitudes negativas da atual Administração Municipal. 

Aparte Vereador Osmar Aparecido de Oliveira Costa: Informa ao Vereador Israel, 

que hoje está sendo resolvido os problemas da ponte submersa no Rio Carambeí, no Jardim 

Guaçu e será executada a limpeza no Rio Carambeí. 

Vereador Israel Francisco de Oliveira: Diz que é salutar estar no final da Legislatura, e 

ver os serviços solicitados há muito por este Vereador, sendo realizados finalmente. Ponde-

ra que serão solucionados repentinamente, os problemas da Santa Casa, e muitos outros 

até então não resolvidos. Expressa seu desejo de que gostaria que houvesse mudanças nas 

Leis Eleitorais, para realização de Pleito Eleitoral todos os anos, para melhor eficiência da 

execução de trabalhos da Prefeitura, e melhorar a situação dos bairros municipais. Expressa 

também seu descontentamento com atuação da Administração Municipal, por conta da falta 

de apreço na prestação de serviços prioritários nos bairros municipais. Fala da grata satis-

fação de conviver com os Nobres colegas Vereadores. Deixa seu repúdio aos caluniadores e 

denunciantes do Jornal clandestino que fizeram a denúncia dos Nobres Vereadores. 

Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Agradece aos denunciantes e, 

sugere que coloquem os números dos Vereadores denunciados, visando cooperar com vo-

tação na Eleição do dia 2 de Outubro, no próximo domingo.  

Vereador Israel Francisco de Oliveira: Diz que aguarda que o Município tenha melhor 

sorte nas próximas Eleições, e a população saiba escolher seus candidatos ao Poder Execu-

tivo e Legislativo.  

3. Vereador José Carlos de Camargo: Diz que faz pouco uso da Tribuna, porque trabalha 

olho no olho. Deseja boa sorte a todos, no Pleito Eleitoral que será realizado dia 2 de Outu-

bro de 2016 (domingo próximo). Deseja felicidade a todos e cada dia seja mais progressivo 

para a Cidade de São Roque. 

ORDEM DO DIA: 
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1. Parecer da Comissão Processante constituída para apurar possível prática de 
conduta incompatível com o exercício das funções pelo Vereador Donizete 
Plínio Antonio de Moraes, para leitura e votação. O Vereador Donizete Plínio Antonio 

de Moraes, na condição de Denunciado, e o Vereador Adenilson Correia, na condição de 

testemunha, abstiveram-se da votação. Assim, conforme previsto no Regimento Inter-

no, foram convocados para a referida votação os suplentes dos respectivos Vereadores, 

quais sejam o Senhor Marcos Roberto Martins Arruda, por meio do Edital de Convoca-

ção n°057/2016, e Senhor Luciano Barioni, por meio do Edital de Convocação 

n°058/2016-L.  O Presidente convida os Vereadores Marcos Roberto Martins Arruda e 

Luciano Barioni para prestar seu compromisso e apresentar a respectiva declaração de 

bens, em razão da votação do caso em tela. O Parecer da Comissão Processante foi 

aprovado por 10 (dez) votos favoráveis dos Vereadores Alexandre Rodrigo Soares, Etel-

vino Nogueira, Flávio Andrade de Brito, Israel Francisco de Oliveira, José Carlos de Ca-

margo, Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, Marcos Ro-

berto Martins Arruda e Mauro Salvador Sgueglia de Góes e Rafael Marreiro de Godoy, e 

04 (quatro) votos contrários dos Vereadores Alacir Raysel, José Antonio de Barros, Lu-

ciano Barioni e Osmar Aparecido de Oliveira Costa, em única discussão, votação nomi-

nal e maioria simples. 

2. Parecer da Comissão Processante constituída para apurar possível prática de 
conduta incompatível com o exercício das funções pelo Vereador Adenilson 
Correia, para leitura e votação. O Vereador Adenilson Correia, na condição de Denun-

ciado, absteve-se da votação. Assim, conforme previsto no Regimento Interno, foi con-

vocado para a referida votação o suplente do Vereador, o Senhor Luciano Barioni, por 

meio do Edital de Convocação n°065/2016-L.  O Presidente convida o Vereador Luciano 

Barioni para prestar seu compromisso e apresentar a respectiva declaração de bens, em 

razão da votação do caso em tela. O Parecer da Comissão Processante foi aprovado por 

09 (nove) votos favoráveis dos Vereadores Alacir Raysel, Alexandre Rodrigo Soares, 

Etelvino Nogueira, Flávio Andrade de Brito, José Antonio de Barros, José Carlos de Ca-

margo, Luiz Gonzaga de Jesus, Osmar Aparecido de Oliveira Costa e Rafael Marreiro de 

Godoy, e 05 (cinco) votos contrários dos Vereadores Donizete Plínio Antonio de Moraes, 

Israel Francisco de Oliveira, Luciano Barioni, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo 

e Mauro Salvador Sgueglia de Góes, em única discussão, votação nominal e maioria 

simples. O Vereador suplente Luciano Barioni discursou brevemente sobre sua forma-

ção, assim como registrou que diante do resultado negativo da referida votação, o 

mesmo declinaria ao cargo de Vereador no lugar do Vereador Adenilson Correia. 

3. Projeto de Lei n° 058-E, de 02/09/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Inclui a 

alínea “g” no artigo 4º da Lei n°3.965, de 26 de março de 2013, incluída pela Lei 
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n°4.136, de 17 de dezembro de 2013, e revogada pela Lei n° 4.145, de 05 de fevereiro 

de 2014, e dá outras providências. O Projeto foi aprovado por unanimidade em única 

discussão, votação nominal e maioria simples. 

4. Projeto de Lei n° 060-E, de 12/09/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Autori-

za o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação Beneficente Lar Mãe da 

Providência – Santa Maria Maior e dá outras providências”. O Projeto foi aprovado por 

unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria simples. 

5. 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 Vereador Israel Francisco de Oliveira apresentou 

Requerimento Verbal solicitando o adiamento do Projeto para a próxima Sessão Ordiná-

ria. O Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade em única discussão e votação 

simbólica. 

6. Projeto de Lei n° 057-E, de 26/08/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 

sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$40.000,00 (quarenta mil 

reais). O Projeto foi aprovado por unanimidade em segunda discussão, votação nominal 

e maioria absoluta. 

7. Requerimentos – nºs 256/2016. Foram aprovados por unanimidade em única 

discussão, votação simbólica e maioria simples. 
Explicação Pessoal: 

1. Vereador Osmar Aparecido de Oliveira Costa: Diz que hoje, já nos finalmente desta 

Legislatura, deixa seu abraço e conforto a todos. Exorta aqueles que por ventura não esti-

verem neste Legislativo na próxima Legislatura, que sigam o caminho da retidão e que re-

tornem em outras Eleições, porque é sempre importante que hajam pessoas comprometi-

das e que tenham esse carinho e esse afeto para com o povo São-roquense. Fala que 

quando o Vereador está doando seu tempo aos munícipes, na realidade está ganhando 

tempo, porque neste Legislativo, existem muitos Vereadores que têm muito a contribuir 

com o Município. Relata que, no pouco tempo de sua atuação como Vereador nesta Casa 

de Leis, teve a oportunidade de conviver com os Nobres Vereadores, e  de absorver um 

aprendizado que levará para o resto da sua vida, como uma lição sobre o que é possível e o 

que é necessário fazer ao povo de São Roque. Agradece a todos. Clama a Deus que aben-

çoe a todos. 

2. Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA): Agradece a Deus pelo dia de hoje. 

Considera este dia 26 de Setembro de 2016, o dia mais importante de sua vida, pelo arqui-

vamento do Processo Legislativo de decoro Parlamentar, protocolado por terceiros, contra 

sua pessoa. Afirma que enquanto Vereador sempre fez sua parte. Relata que é autor de 

diversos documentos como: Ofícios, Indicações, Requerimentos e Projetos, que beneficia-
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ram a população. Agradece aos Nobres Vereadores que votaram pelo arquivamento do 

Processo de denúncia contra ele. Agradece também aos que não votaram da mesma forma. 

Exalta que quem está no seu comando é Deus, que sabe o que faz. Agradece a todos que 

confiaram no seu trabalho, nesses últimos anos de sua Vereança. Considera seu trabalho 

de Vereador como um trabalho árduo, de muita responsabilidade e compromisso. Critica as 

pessoas maldosas que protocolaram denúncias de quebra de decoro, neste Legislativo, 

contra sua pessoa. Informa que hoje foi arquivado o Processo de denúncia contra sua pes-

soa. Parabeniza o Juiz da Comarca, pela expedição no ano de 2012 de Liminar impedindo a 

publicação do Jornal “Ação Regional”, de propriedade do Senhor Emmerson José Ferreira 

Pinto, seu denunciante. Diz que se sente triste por este Legislativo estar sendo freqüentado 

por essas pessoas maldosas. Deixa registrado que, o Senhor Emmerson José Ferreira Pinto, 

vem perseguindo a ele a sua Assessora, para destruir sua família, com calúnias e difama-

ção. Afirma que provará na Justiça, os delitos do Senhor Emmerson José Ferreira Pinto, e 

dessas pessoas que o perseguem. Agradece aos Nobres Vereadores que votaram a favor do 

arquivamento do Processo de Cassação do seu mandato. Sugere a essas pessoas maldosas 

que montem plano de governo, para favorecer a população. Agradece e roga a Deus que 

proteja a reeleição do Vereador Etelvino Nogueira. Agradece também aos Vereadores José 

de Camargo e Alexandre Rodrigo Soares (MANDI). Agradece ao Vereador Gonzaga, e ex-

pressa sua gratidão pelos votos de todos os Vereadores que confiaram na sua pessoa. Dei-

xa claro que não está cassado.  

 

 

Encerram-se os trabalhos às 16h24min. 
 
 

 
ALFREDO FERNANDES ESTRADA 

Presidente 

 

 

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  
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