
 
Ata da 36ª Sessão Ordinária de 24 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 e Osmar Aparecido de Oliveira Costa. 
Vereador ausente: Rafael Marreiro de Godoy.  

Início dos trabalhos às 18h16min. 
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 35ª Sessão Ordinária, realizada em 10 de Outubro de 2016, foi lida e aprovada 
por unanimidade; 
                                          Projetos do Executivo: 

1. Projeto de Lei nº066-E, de 17/10/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza 
o Poder Executivo a celebrar convênio com a Associação de Deficientes Auditivos de 
São Roque – ADAS e dá outras providências”. 

Projetos do Legislativo: 
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”. 

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”. 

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 Consciên-
cia Negra”. 

Indicações: 
1. Vereador Adenilson Correia – n°s: 1052. Solicita a inclusão da "Capoeira" na rede 

municipal de ensino, através da grade curricular; 1063. Solicita manutenção com revi-
talização do Posto de Saúde "João de Campos", localizado no Distrito de Maylasky; 
1064. Solicita, com urgência, motonivelamento e cascalhamento na Rua Antonio Sarto-
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ri, Distrito de Maylasky; 1065. Solicita, com urgência, motonivelamento e cascalhamen-
to na Rua Antonio Sartori, Distrito de Maylasky; 1066/2016. Solicita roçada, capina-
ção, limpeza e "operação tapa buraco" na Rua Francisco Lambiazzi. 

2.  Vereador  Etelvino Nogueira – nºs: 1053. Solicita os serviços de motonivelamento 
e cascalhamento na Estrada dos Moreiras e nas ruas do Loteamento das Acácias, Sabo-
ó; 1054. Solicita limpeza em todas as vias públicas na Vila do Carmo; 1055. Solicita os 
serviços de motonivelamento e cascalhamento nas ruas da Vila Lino, Bairro do Caetê; 
1056. Solicita a realização de operação "tapa-buraco" na Estrada Municipal do Carmo; 
1057. Solicita a realização de operação "tapa-buraco" na Estrada dos Venâncios, Bairro 
do Pavão; 1058. Solicita a limpeza de um terreno, localizado em frente ao Posto de 
Saúde do Bairro do Carmo; 1059. Solicita os serviços de motonivelamento na Estrada 
do Caetê; 1060. Solicita a remoção do lixo que se encontra nas margens da Estrada do 
Quilombo, Estrada do Carmo e Estrada do Juca Rocha; 1061. Solicita os serviços de 
motonivelamento e cascalhamento na Estrada do Pilão D'agua e Estrada da Lagoa; 
1062/2016. Solicita providências em relação a reposição de funcionárias na área da 
limpeza nas escolas Municipais.     

        Moções: 
1. Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA) – n°: 207/2016. De Congratu-

lações aos responsáveis pelo Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Vio-
lência – PROERD, em São Roque, em razão da formatura de 500 alunos de 5º ano de 
rede municipal de ensino no dia 06 de outubro de 2016. 

2. Vereador Etelvino Nogueira – nº: 209/2016. De Congratulações às alunas Regina 
Vitória de Moraes e Isabel Martins Maia, em face da participação na 56ª Edição da O-
limpíada de Língua Portuguesa “Escrevendo o Futuro”. 

3. Vereadores Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo e Donizete Pínio 
Antonio de Moraes – nº: 210/2016. De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor 
Gentil Vaz Silveira.     

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

1. Moção de Congratulações – nºs 207 e 209/2016 – a Mesa Diretora os encaminha-
rá; 

2. Moção de Pesar – nºs 210/2016 – a Mesa Diretora os encaminhará; 
3. Indicações – nºs 1053 a 1066/2016 – a Mesa Diretora as encaminhará. 

Tribuna: 
 
1. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Cumprimenta o Professor Rogério, e a todos os 

alunos e Funcionários do Instituto Federal, presentes nesta Sessão Legislativa. Comenta 
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sobre a PEC 241 (Projeto de Emenda à Constituição Federal). Diz que os Vereadores estão 
juntos nessa causa de protestar contra essa PEC 241. Fala que nosso País, não investe ver-
ba suficiente para a Saúde e Educação, e aí se vê o péssimo tratamento dos governantes 
para com a população brasileira, querendo destruir os direitos conquistados através da 
Constituição Federal. Parabeniza o Capitão Ricardo Ceolone e a todos os Policiais da Polícia 
Militar e Polícia Civil de São Roque. Diz que sente orgulho ao ver os aplausos do público 
presente nos Eventos do PROERD. Fala que os Policiais fazem a diferença na segurança no 
nosso País. Comenta que além da situação difícil que o País enfrenta, o Município de São 
Roque passa por dificuldades ainda maiores com a situação da redução do expediente da 
Prefeitura para meio período. Fala que o Município tem dificuldades em diversos Departa-
mentos e setores, como no setor de transporte com veículos da frota municipal parados por 
falta de manutenção, com dificuldades financeiras para pagar os salários e benefícios dos 
funcionários e instituições no final deste ano. Afirma que o Senhor Prefeito durante sua 
gestão fez gastos excessivos e desnecessários, que causou esses prejuízos atuais à popula-
ção. Oferece seu apoio ao Poder Executivo para auxiliar no que for possível. 

2. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Obrigado Presidente. Boa tarde 
colegas Vereadores. Boa tarde Imprensa Regional, Funcionários da Câmara, Membros do 
Instituto Federal, alunos e Professores. É um prazer estar com vocês aqui nesta noite, em-
bora o tema não seja alegre, mas é uma questão de Cidadania. Sejam bem vindos e ve-
nham sempre. O final da Greve de ônibus que aconteceu na semana passada, não resolve 
o problema do transporte coletivo em São Roque. É um problema que se arrasta desde 
2006, é um problema muito sério, ônibus sem condições de trafegar. Eu tenho recebido 
reclamações de vários alunos do Instituto Federal nos últimos meses, do estado dos ônibus, 
dos horários dos ônibus, e foram três anos e meio nesse mandato, de enfrentamento com 
essa Empresa que cumpre Contrato integralmente, infelizmente essa é a verdade, nem 
número de carros, nem qualidade de carros, nem horários. Então eu entrei na segunda-
feira, posterior à Eleição, no Ministério Público contra a Empresa e contra a Prefeitura pelo 
não cumprimento das cláusulas do Contrato. Eu vou continuar brigando neste mandato, e 
no próximo, porque eu fui reeleito, para que São Roque tenha um transporte público des-
cente no nível da Legislação Federal, adaptável ao cadeirante, e no nível das cidades da 
Região, que estão com transporte coletivo bem superior à nossa. Final da Greve é um pas-
so importante, mas qu não resolve o problema, e ainda temos muitos carros abaixo do va-
lor contratual, e a qualidade dos carros e o horário também dos carros muito ruins. Segue o 
Mandato Cidadão, e hoje recebi um telefonema do Deputado Federal Ricardo Trípole, do 
PSDB, protocolou a meu pedido no Orçamento da União, uma Emenda de 300 mil reais, 
que será votada nas próximas duas semanas em Brasília. Eu conquistei várias Emendas ao 
longo do meu Mandato, nem todas foram aproveitadas pela Prefeitura, por questões técni-
cas e por interesses políticos distintos do meu Mandato. Nós perdemos várias Emendas, eu 
e vários Vereadores perdemos Emendas. Mas já acordado com o próximo Prefeito Cláudio 
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Góes, essas Emendas protocoladas junto ao Ministério da Cidade, deve servir à causa do 
mundo animal. Em relação à PEC 241, quero parabenizar o movimento que está aconte-
cendo na Cidade de São Roque, supra partidário. E lembrar que nós estamos vivendo, uma 
crise de representação política no Brasil e no Mundo inteiro. As pessoas não se sentem re-
presentadas pelos políticos que realm ente não são, e por isso temos situações como essas 
muito bem explicadas pelo Senhor Rogério. Falo para vocês que são da nova geração, são 
jovens. E sinto bastante feliz de ver vocês aqui, mas triste porque também tivemos momen-
tos difíceis neste mandato, noites de votações terríveis neste Município, que deixaram o 
Município neste quadro terrível que está aí fora. O Município está sendo desmontado, o seu 
serviço público desmanchado e o Plenário da Câmara vazio. Então vou fazer para vocês um 
pedido: “Que se mantenham militantes, que freqüentem os Conselhos Municipais, filiem-se 
a partidos políticos, e se não quiserem mantenham-se mobilizados dentro do Instituto Fe-
deral, não só nessa causa, mas em várias outras”. Nós Políticos precisamos do apoio de 
vocês. Se mantenham mobilizados, estejam aqui freqüentes porque as votações aqui, 
quando o Plenário Legislativo está cheio, a maioria tem um resultado diferente. Esse é o 
pedido que eu tinha para fazer para vocês. “Que vocês militem na política e ocupem os 
espaços políticos”. O Brasil só vais ser melhor se vocês estiverem ocupando esse espaço. 
Boa noite a todos. Vereador Guto Issa, de São Roque. Deus abençoe.  

 
ORDEM DO DIA: 

1. Projeto de Lei nº 065-E, de 04/10/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Altera 
o art.1º da Lei 4.484/2015, de 23 de setembro de 2015, que institui a contribuição des-
tinada à amortização de déficit técnico atuarial, e dá outras providências”. O Vereador 
Etelvino Nogueira apresentou Requerimento Verbal solicitando o adiamento do Projeto 
por 02 (duas) Sessões Ordinárias. O Requerimento Verbal foi aprovado por unanimida-
de em votação simbólica. 

Explicação Pessoal: 
1. Vereador Etelvino Nogueira: Comenta que hoje veio a esta Tribuna Legislativa, motiva-

do pelo fato de se ter algumas situações complicadas a se resolver. Informa que foi agen-
dada uma reunião com os Vereadores da Comissão Permanente de Saúde, Educação, Cul-
tura, 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 ou-
tras 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 Legis-
latura, 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 Interven-
tores para solicitar uma cópia do novo Contrato dos Interventores com a FENAESC. Comen-
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ta 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 explana-
ção 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 assun-
tos 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 racio-
cínio. 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 to-
mar medida generalizadas, para prejudicar o País todo. Afirma que os Vereadores deste 
Legislativo não concordam com essa PEC 241, porque causará um estrago no sistema fi-
nanceiro 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 19h19min. 

 
 

 
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  
 


