Ata da 12ª Sessão Ordinária de 24 de Abril de 2017.
1º Período Legislativo Ordinário - 17ª Legislatura.
Presidência: Newton Dias Bastos, Israel Francisco de Oliveira e
Marcos Roberto Martins Arruda
Secretaria: Rogério Jean da Silva e José Alexandre Pierroni Dias
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Vereadores Presentes: Alacir Raysel, Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira,
Flávio Andrade de Brito, Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, José
Luiz da Silva César, Julio Antonio Mariano, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo,
Marcos Roberto Martins Arruda, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Newton Dias Bastos,
Rafael Marreiro de Godoy, Rafael Tanzi de Araújo e Rogério Jean da Silva.
Vereadores Ausentes: nenhum.
Início dos trabalhos às 18h15min.
Expediente:
Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos
Direitos Humanos pelo Vereador Etelvino Nogueira.
A Ata da 11ª Sessão Ordinária, realizada em 17 de Abril de 2017, foi lida e aprovada
por unanimidade;
O 1º Secretário faz a leitura do relatório mensal sobre a execução de coleta, tratamento
e destinação final do lixo na Estância Turística de São Roque, referentes aos meses de
Fevereiro e Março de 2017, e informa que o mesmo encontra se para consulta na
Diretoria Técnica Legislativa;
O 1º Secretário faz a leitura do relatório mensal de atividades da Coordenadoria
Municipal de Proteção Defesa Civil de São Roque, referente ao mês de Março de 2017,
e informa que o mesmo encontra se para consulta na Diretoria Técnica Legislativa; e
O 1º Secretário faz a leitura do Demonstrativo da Receita e Despesa Orçamentária e
Financeira Previdenciária da Câmara Municipal de São Roque, referente ao mês de
Março de 2017, e informa que o mesmo encontra se para consulta na Assessoria
Técnica Legislativa.
Projeto do Executivo:
Projeto de Lei nº 032-E, de 24/04/2017, de autoria do Poder Executivo, que
“Reajusta os vencimentos e salários dos servidores públicos municipais e dá outras
providências”.
Projeto do Legislativo:
Projeto de Lei nº 030-L, de 17/04/2017, de autoria do Vereador Rogério Jean da
Silva, que “Dispõe sobre a proibição da veiculação de músicas de conteúdo sexual,
violento e inapropriado para crianças nos veículos de animação infantil do tipo “careta e
trenzinhos da alegria” em atividades em atividade no Município e dá outras
providências”;
Projeto de Lei nº 031-L, de 17/04/2017, de autoria do Vereador Rogério Jean da
Silva, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais públicos, privados e

Ata da 12ª Sessão Ordinária de 24 de Abril de 2017.
1º Período Legislativo Ordinário - 17ª Legislatura.

3.

4.

5.
6.

7.

1.
2.

1.

2

instituições congêneres a notificarem ocorrências de uso de bebida alcoólica e
entorpecentes por crianças e adolescentes”;
Projeto de Lei nº 032-L, de 19/04/2017, de autoria do Vereador Rogério Jean da
Silva, que “Dá denominação de “Rua Vereador Nelson Sebben” à via pública localizada
na Vila Darcy Penteado”;
Projeto de Lei nº 033-L, de 24/04/2017, de autoria dos Vereadores Israel Francisco
de Oliveira, Mauro Salvador Sgueglia de Góes e Newton Dias Bastos, que “Dá
denominação de “Sala de Exposição e Informações Turísticas Rino Boccato” ao prédio
conhecido como “PIT da Praça Heitor Boccato”;
Projeto de Lei nº 034-L, de 24/04/2017, de autoria da Mesa Diretora, que “Dispõe
sobre o reajuste dos servidores do Poder Legislativo Municipal”;
Projeto de Decreto Legislativo nº 005-L, de 24/04/2017, de autoria do Vereador
Rafael Marreiro de Godoy, que “Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão Sãoroquense ao Senhor Domenico Vallorani na Sessão Solene Alusiva ao Dia da
Comunidade Italiana”; e
Projeto de Resolução nº 016-L, de 29/03/2017, de autoria do Vereador Marcos
Augusto Issa Henriques de Araújo, que “Institui Comissão de Assuntos Relevantes –
CAR, com objetivo de acompanhar a revisão do Plano Diretor Municipal, bem como
apresentar as modificações que entender necessárias”.
Requerimentos:
Vereador José Luiz da Silva César– nºs: 076/2017. Solicita informações sobre a
emissão de Guia de Transporte de Animais – GTA, na Prefeitura de São Roque
Vereador José Alexandre Pierroni Dias– nºs: 077. Solicita informações referentes
à tubulação de esgoto entre as ruas Pio XIII e Dom José Gaspar no Jardim Mosteiro;
078/2017. Solicita informações referentes à tubulação de esgoto na Rua 1º Sargento
Agnaldo Aparecido Pereira, Jardim Conceição.
Indicações:
Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 367. Solicita estudos para transformar as
diretorias de saúde, educação, obras, desenvolvimento, econômico, planejamento,
finanças em secretarias; 374. Solicita estudos de projeto de lei que obrigue a todos os
proprietários canalizarem as águas pluviais, na entrada de suas propriedades; 400.
Solicita manutenção na ponte de madeira para acesso de pedestres à Vila Lino; 401.
Solicita os serviços de motonivelamento, cascalhamento e roçada para a Estrada
Godinho, Estrada dos Feirantes, Estrada do Pavão, Estrada dos Venâncios e Estrada da
Batalha; 402. Solicita os serviços de motonivelamento e cascalhamento para a
Travessa José Alves, Travessa Aroldo, Travessa João Valério, Travessa Silvério José
Coelho, todas localizadas na Vila Mirim, assim como para as vias localizadas no
Loteamento Jardim da Felicidade, Bairro do Pavão; 403. Solicita a realização dos
serviços de motonivelamento e cascalhamento na Rua do Loteamento Recanto Flora;
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404. Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento, nas ruas
do Portal do Carmo; 405. Solicita a realização de serviços de motonivelamento e
cascalhamento das ruas do loteamento Chácara Aurora, Bairro do Caetê; 406. Solicita a
manutenção na Ponte localizada na Estrada do Caetê, Bairro do Carmo; 407/2017.
Solicita a realização dos serviços de operação "tapa-buraco" na Rua Capitulina, Bairro
do Pavão.
Vereador José Luiz da Silva César – nºs: 388/2017. Solicita que o Executivo faça
o reflorestamento da área de risco do Bairro do Goianã.
Vereador Rogério Jean da Silva – nºs: 389. De Solicita motonivelamento na João
Pinto Esplendor, Vila Guilhermina atentando ao ponto que está acumulando água; 390.
Solicita roçada e capinação no ponto de ônibus localizado na Rua Walter Di Felippo,
Santo Antonio; 391. Solicita roçada no Largo dos Mendes; 392. Solicita limpeza no
terreno localizado na Rua Das Rosas, defronte a quadra da Escola Paulo Ricardo; 393.
Solicita os serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada Três Cruzes e
imediações, Bairro do Pavão; 394/2017. Solicita a implantação de lombada na Rua
Anésio de Moraes, defronte ao nº 341.
Vereador José Alexandre Pierroni Dias – nºs: 395. Solicita que seja
providenciados reparos em vazamento de esgoto na Rua Primeiro Sargento Agnaldo
Aparecido Ferreira, Parque Aliança; 408. Solicita a colocação de um bico de luz na Rua
Antonio dos Santos Sobrinho nº 295, Jardim Maria Trindade, Bairro Cambará; 409.
Solicita a troca de lâmpadas queimadas na Rua João Maccagnini nº260, Jardim
Mosteiro; 411. Solicita a limpeza dos bueiros localizdos na Rua dos Palmares, Bairro
Goianã; 412. Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento na
Rua Fiorina Maria da Conceição, Planalto Verde; 413. Solicita a realização dos serviços
de motonivelamento e cascalhamento na Estrada da Servidão, altura do nº 500, Ponte
Lavrada; 414. Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento
na Estrada Julieta Maria de Barros, região dos Barros, Bairro do Santo Antonio;
415/2017. Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento na
Estrada da Ponte Lavrada, próximo a curva, antes da Igreja Congregação.
Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes – nºs: 396/2017. Solicita a criação
da Estrada Turística da Alcachofra, no Distrito de Canguera.
Vereador Marcos Roberto Martins Arruda – nºs: 398/2017. Solicita a realização
de operação "tapa buraco" na Rua Santa Cruz nº107, localizada no Bairro Vila Santa
Isabel.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada – nºs: 399/2017. Solicita o recapeamento
asfáltico na Rua 1º de Maio, Centro.
Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nºs: 410/2017. Solicita
que seja ampliada a coleta de lixo, no Bairro do Pavão; 416. Reitera Indicação
nº605/2016, que Solicita a criação de um cadastro online para vagas nas creches do
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nosso Município; 417. Reitera Indicação nª043/2017, que Solicita que seja criada a
Casa dos Conselhos no Município de São Roque; 418. Solicita a realização de roçada
em todas as vias do Gabriel Piza; 419. Solicita a colocação de placas de denominação
em todas as vias do Jardim Santa Vitória; 420. Solicita a realização de operação "tapa
buraco" na Estrada Velha do Carmo; 421. Solicita a realização de motonivelamento e
cascalhamento no Jardim Suíça, Altos do Goianã; 422. Solicita a realização de
motonivelamento e cascalhamento na Estrada do Capim Fino; 423. Solicita a realização
de motonivelamento e cascalhamento na Estrada da Rancharia.
Moções:
Vereador Rogério Jean da Silva – nºs: 062/2017. De Congratulações à Família da
Jovem Isabelli de Jesus Silva pelo exemplo de inclusão através do esporte.
Matérias analisadas no expediente:
Indicações – nºs: 388 a 423/2017 - a Mesa Diretora a encaminhará.
Moções de Congratulações – nºs: 062/2017 – A Mesa Diretora a encaminhará.
Tribuna:
Vereador Rogério Jean da Silva: Fala de reclamação de munícipe, recebida em seu
site, referente a uma moradora do Distrito de São João Novo, que tinha uma consulta
no AME de Salto, e teve problemas com o transporte, em razão de atrasos no horário.
Diz ter levado o problema ao Departamento de Saúde, em que foi verificada a situação.
Esclarece que a Prefeitura tem enfrentado a alguns problemas em relação ao
transporte, especialmente no que diz respeito a outros municípios, e nesta data houve
um pequeno atraso em razão do veículo já ter ido antes para Itu. Comenta que a
munícipe foi atendida, ainda que com um pequeno atraso. Fala que já conversou no
Departamento para esse tipo de problema não volte a ocorrer. Diz que esteve fazendo
uma busca por lâmpadas queimadas nos bairros Cambará, Santo Antonio, Ponta Porá,
Caetê e algumas ruas do Centro, tendo apresentado solicitação à empresa responsável
para troca 47 lâmpadas, todas com as respectivas identificações nas luminárias. Orienta
a população que, caso note alguma lâmpada queimada, basta tomar nota das
identificações das luminárias e comunicar a empresa. Faz um agradecimento ao
Departamento de Obras, pela retirada de uma paineira, já comprometida, na Rua João
Valério, solicitação que apresentou no início de janeiro. Comenta que esteve na
Rodoviária acompanhando os novos ônibus apresentados pela empresa, constando o
que segue: 03 micro-ônibus menores prefixos 2630,2631 e 2632 com (23 sentados e 18
em pé), outros 02 maiores, prefixos 2633 e 2634 com (26 sentados e 26 em pé), além
de 2 ônibus grandes normais prefixos 2635 e 2636 com (44 lugares e 38 em pé), todos
com acessibilidade. Diz que assim como outros Vereadores foi incisivo nas cobranças a
essa empresa, mas que deve-se reconhecer que a mesma vem cumprindo
rigorosamente com o acordado. Afirma que as linhas tem sido objeto de fiscalização
contínua e que, na última quinta-feira, os fiscais da prefeitura estiveram acompanhando
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05 linhas em horário de pico (17:00 – 19:00) e segundo me informaram, a empresa
cumpriu todos os horários normalmente. Afirma ter notado que as linhas dos Bairros
Paisagem Colonial e Vila Nova que até então estão usando os micro-ônibus
intermediários já não estão mais, devido ao grande fluxo de passageiros, motivo pelo
qual, ambos agora estão nas linhas do Gabriel Piza e Guaçu, notando assim que a
própria empresa tem buscado fazer as adequações necessárias nas linhas.
2. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala das reformas iniciadas na Avenida
Marginal (Antonino Dias Bastos), no final da Avenida Brasil, mas reforça a necessidade
de que, com urgência, se analise e reforme toda a extensão da avenida, já que muitos
pontos, como o localizado na frente do antigo mercado Grill, que são locais muito
propensos a ceder. Comenta que protocolará nesta Casa um Requerimento ao
Executivo solicitando informações sobre a possibilidade de que a prefeitura nomeie uma
equipe técnica para analisar todos os pontos em que se faz necessária manutenção em
toda a extensão da Marginal, enfatizando que, eventual manutenção prévia é muito
mais barata que um reparo depois de que haja queda de trechos da Avenida.
Aparte Vereador Newton Dias Bastos: Cumprimenta a ação preventiva do Vereador
Alfredo pelas palavras e pelo Requerimento, lembrando que existem muitos pontos
prestes a ceder em toda extensão da avenida.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Lembra que em outras administrações já
vinha cobrando essa ação, pedido sempre ignorado, pois o então Prefeito preocupavase em tapar buracos na via, pintura, e plantas na avenida, até que, no final daquele
mandato, a ponte finalmente caiu. Reforça a necessidade de cobrança por parte dos
Vereadores.
Aparte Vereador Julio Antonio Mariano: Comenta que, em razão das obras na
Rodovia Raposo Tavares, em especial, pela impermeabilização da rodovia, a vazão de
água para as ruas de São Roque aumentarão substancialmente, fazendo-se necessário,
além das manutenções apontadas, o desassoreamento e o afundamento do leito do rio
para aumentar o volume de água que suporta o rio, do contrário, os problemas
continuarão.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que esse é mais um motivo para que se
proceda um estudo de manutenção em toda Avenida. Diz que é preciso mudar, mas
não como foi feito com o lixo, cujo preço diminuiu, mas a coleta ficou muito ruim,
inclusive com coleta de lixo por moto.
Aparte Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Diz desconhecer a
coleta por moto, e enfatiza que anda por toda a cidade e não somente em um bairro.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que coleta por moto tem ocorrido no
Guaçu e em outros bairros.
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Fala que a moto, que possui um “bauzinho”
para coleta de lixo, passou em diversas residências no bairro do Carmo.
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Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Afirma que é preciso que a empresa faça um
serviço decente. Cobra do Poder Executivo o reenvio do Projeto que disciplina o
trabalho dos ambulantes, já que o anterior foi retirado, e esses profissionais precisam
trabalhar com condições dignas e valores de tributos justos.
3. Vereador Etelvino Nogueira: Diz que, pela Comissão de Obras e Serviços Públicos
da Câmara, da qual é Presidente, já vem acompanhando há algum tempo a questão da
coleta de lixo e da licitação para contratação de empresa para prestação desses
serviços. Fala que se algo deu errado no passado, não quer dizer que dará errado no
futuro, sugerindo assim que, com lisura e transparência seja formada uma PPP –
Parceria Público Privada para a prestação de serviços de coleta de lixo no município.
Comenta que por duas vezes, na Administração passada, conseguiu barrar no Tribunal
de Contas tentativas de lançamento de edital para contratação de coleta de lixo, mas
em razão de irregularidades nos Editais que, se sanadas, pode ser uma boa alternativa,
já que em tempos de crise, é preciso criatividade. Fala que é preciso discutir a questão
da reciclagem do lixo e do reaproveitamento do entulho, questões que hoje são
problemas e, numa discussão para implantação de uma PPP, podem ser lucrativas para
o Município. Lamenta que hoje se discuta um edital simples, cuja única proposta pareça
ser obter um preço baixo, sem observar o interesse público, atribuindo a
responsabilidade por essas decisões a alguns assessores diretos do Prefeito, mais
preocupados apenas com o salário no fim do mês.
Aparte Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Diz que o discurso
do Vereador mantém – a exemplo do seu – coerência com o que já discutia na
legislatura passada. Observa que um dos problemas principais em relação ao assunto é
o aumento da produção de lixo domiciliar nos últimos 6 ou 7 anos. Fala que é preciso
um trabalho de conscientização da população, buscando minimizar a produção de lixo e
implantar formas eficientes de coleta seletiva.
Aparte Vereador Julio Antonio Mariano: Lembra que o município paga pelo serviço
de coleta de lixo por tonelada coletada e que não há uma pesagem na cidade, restando
confiar na pesagem feita pela empresa. Observa que esse peso aumenta
substancialmente caso chova, e sugere a implantação de uma balança na divisa com
Itapevi, para que todo lixo que saia da cidade seja devidamente pesado.
Vereador Etelvino Nogueira: Diz que o Edital para a licitação já está sendo
elaborado sem a devida discussão sobre o assunto. Fala ainda sobre a necessidade de
em curto ou médio prazo resolver-se a questão das lâmpadas queimadas, dizendo que
estima-se que 30% das lâmpadas da região do Carmo e Caetê encontram-se
queimadas.
4. Vereador Flávio Andrade de Brito: Fala que já se nota algumas trocas de lâmpadas
na cidade pela empresa responsável, reconhecendo que ainda existem muitas lâmpadas
a serem trocadas. Agradece pelas trocas ocorridas no Distrito de São João Novo,
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pedindo que a empresa retorne ao Distrito para as demais trocas necessárias. Fala que
a situação das ruas está muito ruim e que, na condição de representante do Distrito de
São João Novo, dos bairros Fazendo Roma, Garcia, Vila Vinhas, São Julião, Serrinha,
Sabiá e Montserrat, é portador de muitas reclamações dos munícipes dessas
localidades. Pede especial atenção da Administração a esses bairros para todas as ruas,
e não somente para as principais, como tem ocorrido com freqüência. Pede ainda que
se respeite os pedidos dos Vereadores dos bairros, já que esses recebem reclamações e
sugestões diariamente, portanto, têm conhecimento real dos serviços necessários.
Sobre a segurança, diz que depois que a população de São João Novo se fez presente
na reunião do Conseg, juntamente a este Vereador, a situação melhorou sensivelmente,
especialmente com a implantação do programa Vizinhança Solidaria, no qual os
munícipes monitoram os bairros e notificam os demais vizinhos por um grupo de
WhatsApp. Fala que um indivíduo foi capturado pela polícia, após ser denunciado no
grupo, no entanto, lamenta que o mesmo já tenha sido solto.
Aparte Vereador Julio Antonio Mariano: Diz entender que a prefeitura deva se
esforçar para que volte a pagar o pro labore aos representantes da Polícia Militar, um
importante incentivo aos membros da corporação.
Aparte Vereador Rogério Jean da Silva: Esclarece que o indivíduo capturado pela
polícia em São João Novo foi identificado por munícipes por cinco ocorrências, no
entanto, foi liberado por não ter sido encontrado no momento do flagrante. Diz que isso
ocorre em razão de uma legislação penal falha que não pune, e que a Polícia muitas
vezes detém indivíduos que são imediatamente soltos.
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Diz ser mais favorável à chamada Função
Delegada, ao invés do Pro Labore, esclarecendo que aquela é uma remuneração extra
por horas trabalhadas a mais, enquanto o Pro Labore era pago pelo mesmo número de
horas trabalhadas pelos Policiais. Fala ter conversado com o Comandante da Polícia
Militar que sugeriu justamente que São Roque implantasse a Função Delegada em São
Roque.
5. Vereador Israel Francisco de Oliveira – Iniciou seu pronunciamento lembrando de
conversa que teve no final do ano de 2016 com o então Presidente, Vereador Alfredo
Estrada, na qual pediu ao mesmo que realizasse a devolução do dinheiro não utilizado
pela Câmara nos últimos momentos do mandato, de modo que não fosse mal utilizado
pela Administração anterior. Agradeceu o Vereador Estrada por ter atendido seu
pedido. Relatou sua alegria em poder fazer parte da atual Administração Municipal, pois
tem acompanhado nesse mais de cem dias de governo muito trabalho por parte do
Prefeito Municipal e de sua equipe. Muitos contratos desastrosos firmados pela
Administração passada estão sendo revistos ou rescindidos. Citou como exemplo o
contrato para locação de veículos. Lembrou que muito se fala em âmbito nacional nos
escândalos envolvendo a empresa Odebretch, mas ressaltou que muitas outras
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“Odebretch’s” estão espalhadas pelo Brasil, acabando com muitos Municípios através de
práticas envolvendo corrupção. Relatou que a frota de veículos do Município encontrase sucateada, inclusive de transporte escolar. Também citou o caso da empresa
contratada para troca de lâmpadas por valor superfaturado e apresentou números que
já demonstram a economia que o Município vem fazendo com a revisão dessas
situações. Teceu comentários sobre os parquímetros instalados na cidade, dizendo que
os mesmos funcionavam como verdadeiros “caça níqueis” e lembrando que a situação
foi apontada pelo Tribunal de Contas. Comentou a situação da empresa prestadora do
serviço de transporte coletivo no Município, que não vinha prestando um bom serviço a
população, operando com veículos em péssimo estado de conservação e não cumprindo
os horários estabelecidos. Disse que a revisão desse contrato também visa oferecer um
serviço de eficiência ao cidadão. Comentou que espera que a empresa Viação São
Roque consiga se adequar as exigências da Prefeitura e continue prestando serviços em
nosso Município.
Aparte Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – Parabenizou o
Vereador Toco pelas palavras e concordou que a Prefeitura tem realizado muito
trabalho nesse período de 100 dias de gestão, uma vez que assumiu uma cidade
destruída. Ressaltou que o Município só não ficou pior graças ao trabalho da Bancada
de oposição ao Governo passado. Com o apoio da Câmara a Prefeitura tem conseguido
realizar muitas coisas e a melhora do serviço de transporte coletivo também é fruto
dessa união.
Vereador Israel Francisco de Oliveira – Lembrou que o contrato do “lixo” também
teve o valor reduzido substancialmente, pois hoje se paga 650 mil reais para um serviço
que chegou a custar um milhão, duzentos e cinqüenta mil, por mês, na gestão anterior.
Relatou que uma das piores situações que ocorreram em nossa cidade na
Administração passada foi a vinda da FENAESC para administrar a Santa Casa de
Misericórdia. Finalizou comentando que o atual Prefeito também herdou a reconstrução
da Avenida Marginal, mas já vem tomando as medidas necessárias para resolver esse
problema que acarreta transtornos a muitas pessoas diariamente.
Ordem do Dia:
1. Projeto de Lei nº 006-L, de 10/01/2017, de autoria do Vereador Etelvino Nogueira,
que “Dispõe sobre a padronização de colocação de placas de propaganda na Estrada do
Carmo, Caetê e Aguassaí”. O autor do Projeto apresentou requerimento Verbal
solicitando a retirada do Projeto. O Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade.
2. Projeto de Resolução nº 016-L, de 29/03/2017, de autoria do Vereador Marcos
Augusto Issa Henriques de Araújo, que “Institui Comissão de Assuntos Relevantes –
CAR, com objetivo de acompanhar a revisão do Plano Diretor Municipal, bem como
apresentar as modificações que entender necessárias”. O Projeto foi aprovado por
unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria simples.
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3. Requerimentos: 068 a 073/2017 - Foi aprovado por unanimidade em única

discussão, votação simbólica e maioria simples.
Explicação Pessoal:
1. Vereador José Luiz da Silva César – Iniciou seu pronunciamento cumprimentando o
Prefeito Municipal pela atitude de reunir os Vereadores em seu Gabinete para anunciar
o reajuste dos vencimentos do funcionalismo público do Município. Relatou que o valor
concedido é muito bom em face da situação financeira em que se encontra nossa
cidade. Disse ser a favor dessa aproximação entre os Poderes Legislativo e Executivo,
até para que os Vereadores tomem conhecimento das matérias encaminhadas para
votação. Também relatou suas cobranças, desde o início do mandato, em relação
situação das “casinhas” do Bairro Paisagem Colonial. Disse que apesar das inúmeras
cobranças as obras ainda não iniciaram, não sabendo dizer se por responsabilidade da
empresa contratada ou da Prefeitura. Comentou que sessenta e duas casas foram
entregues, mas as residências localizadas nas áreas de risco continuam lá. Diante da
situação solicitou que as sejam plantadas árvores naqueles locais de modo a evitar que
sejam ocupados novamente. Disse, inclusive, que essas áreas podem receber as
árvores do projeto “Nascer Verde” implementado pela primeira dama de São Roque,
relativo ao plantio de uma árvore para cada criança nascida em nosso Município. Teceu
comentários a respeito do Projeto de Lei relativo ao comércio ambulante em nossa
Cidade, mencionado que após a retirada da matéria, em praticamente todas as sessões
existem representantes do comércio ambulante presentes e as pessoas têm cobrado
uma posição a respeito do assunto. Salientou que tem cobrado o envio de um novo
Projeto por parte da Prefeitura, a fim de regulamentar de uma vez o comércio
ambulante e resolver essa situação. Em relação à questão do transporte coletivo
municipal relatou a cobrança dos Vereadores em razão da forma como o serviço estava
sendo prestado e que o serviço veio a melhorar. Ressaltou, porém que as cobranças
não devem parar, pois ainda que a qualidade dos veículos tenha melhorado, a
quantidade de passageiros em alguns deles é bem superior a sua capacidade.
Comentou ter recebido em seu Gabinete empresários ligados à área do hipismo,
ocasião em que foi discutida a questão da Guia de Transporte de Animais, pois a
administração anterior suprimiu o setor responsável pelo documento as pessoas estão
sendo obrigadas a se dirigir até a cidade de Sorocaba para a emissão da autorização,
que vale somente por três dias.
2. Vereador Júlio Antonio Mariano – Iniciou suas palavras relatando a situação do
Bairro Marmeleiro, já que muitas pessoas ali residentes estão precisando se deslocar
até o Município de Mairinque para fazer o retorno chegarem aos seus destinos. Até o
transporte coletivo está tendo dificuldade para conseguir levar os passageiros da região
do Jardim Brasília e Marmeleiro, pois não existe retorno junto àquela Comunidade.
Comentou ter recebido resposta da empresa MTU, que é responsável pelo itinerário
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regional do serviço de transporte coletivo, onde a mesma relata que tem conhecimento
do problema e que precisa da autorização do Município de Mairinque para que os
ônibus possam fazer o retorno naquela cidade. Explicou, porém que os ônibus ficam
impossibilitados de embarcar passageiros naquele trecho. Pediu o empenho e presteza
do Prefeito de Mairinque no sentido de agilizar a autorização. Em seguida teceu
comentários sobre o campo de futebol existente no Bairro da Vila Nova, relatando que
em razão do campo ser municipal, a comunidade acaba não tendo a oportunidade de
utilizá-lo para a prática esportiva, o que só ocorre de maneira esporádica. Relatou que,
em face disso, um dos times do Bairro Vila Nova tem sido obrigado a pagar R$450,00
para utilizar o campo do Estrela, no Município de Mairinque. Comentou ter uma Emenda
Parlamentar no valor de 250 mil reais para o ano de 2018, que teria por finalidade a
construção de uma quadra, mas está estudando a possibilidade de empregar esses
recursos na construção de outro campo de futebol com vestiários no Bairro da Vila
Nova, em terreno pertencente à Prefeitura, para que aquela Comunidade tenha um
local à disposição para a prática esportiva.
Aparte Vereador Etelvino Nogueira – Esclareceu que o campo do Bairro do Carmo
não é Municipal, mas da comunidade, e que existe uma grande luta para se levantar
recursos para a construção de vestiários no local.
Vereador Júlio Antonio Mariano – Disse concordar que os campos dos Bairros do
Carmo, Saboó e Maylasky são das respectivas comunidades e relatou que somente três
campos de futebol são oficiais e da Prefeitura em nossa cidade: o de São João Novo, o
Estádio “Quintinão” e o campo da Vila Nova, os quais ficam sob administração do
Departamento de Esportes.
3. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – Iniciou seu discurso de
posse de uma edição do Jornal O Democrata, a última antes do seu centenário, e teceu
comentários sobre a notícia publicada em sua capa a respeito de moradia incendiada
após denúncia de loteamento clandestino no Recanto das Acácias. Explicou que essa
denuncia já havia sido feita há dois anos junto a Prefeitura, mas que não caminhou. O
incêndio noticiado no Jornal O Democrata pode ter acontecido em face retaliação à
denúncia recente feita pelo proprietário da residência, junto a Polícia Ambiental, por
estar acontecendo parcelamento irregular naquele local. Explicou que esse é um dos
maiores problemas enfrentados pelo Município e que existem cerca de 50 loteamentos
clandestinos ou irregulares em São Roque, o que acarreta diversos problemas, como
desmatamento de Mata Atlântica, despejo de esgoto em mananciais, etc. Disse ter se
reunido com o Diretor de Planejamento e com o Chefe de Fiscalização da Prefeitura
bem como representantes da REDE para cobrar atitudes por parte do Poder Público. O
problema afeta as pessoas que adquirem os terrenos irregulares por valores bem
abaixo do mercado, na medida em que ficam sem acesso as benfeitorias que seriam de
obrigação do loteador e a Prefeitura não tem condições de implementá-las. Essa
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condição de irregularidade retarda o desenvolvimento do Município e prejudica a
população. Também comentou a realização da tradicional Corrida de Aleluia e
parabenizou a Prefeitura na pessoa do Sr. Ricardo, Chefe do Departamento de
Esportes, tendo em vista a organização do evento. Salientou que a mudança de horário
da prova, solicitada pelo comércio local, foi muito positiva. Apresentou alguns números
do evento, como: custo do evento no ano de 2016 – 320 mil reais; custo do evento
este ano, incluindo a corrida mirim – 87 mil reais; 1.800 “medalhados” em 2016; 1.800
inscritos em 2017, portanto, muito pouca influência da retirada da gratuidade na
quantidade de participantes. Relatou estar muito orgulhoso pelo fato de estar em seu
mandato justamente na ocasião do centenário do Jornal O Democrata. Ressaltou a
importância do semanário na divulgação dos trabalhos desenvolvidos pelos Vereadores.
Parabenizou a família que vem ao longo de várias gerações mantendo esse patrimônio
São-roquense em atividade. Finalizou suas palavras agradecendo o apoio dos
Vereadores na aprovação unânime do seu Projeto que instituiu a Comissão de Assuntos
Relevantes para acompanhamento da revisão do Plano Diretor do Município.
4. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda – Iniciou suas palavras lembrando tem
falado sobre a Corrida de Aleluia na Sessão anterior e sobre a contratação de uma
empresa para a realização do evento. Apresentou números concordando que em alguns
aspectos os valores diminuíram, mas no final a corrida custou 114 mil reais para os
cofres públicos, conforme documento encaminhado pelo Departamento de Esportes.
Ressaltou que existem diversas questões que precisam ser desenvolvidas no Município
pelo Departamento de Esportes, como, por exemplo, o Estádio da Vila Nova, citado no
pronunciamento do Vereador Júlio Mariano. Mencionou a audácia de uma abordagem
que recebeu por comentário feito na Tribuna da Câmara e ressaltou que está no
mandato para fiscalizar a Prefeitura, seus Departamentos e tudo que diga respeito a
sua função como Vereador, doa a quem doer. Em seguida manifestou-se em relação ao
Departamento de Trânsito, relatando ter estado junto ao Chefe do Departamento, Sr.
Vanderlei, nas ruas centrais do Município, pois vê com grande preocupação em relação
ao tráfego, que tem gerado inúmeras reclamações por parte da população e dos
comerciantes. Diante dessas conversas algumas medidas já foram colocadas em
prática, como o desligamento do semáforo localizado na Avenida Brasil (final da
Avenida Antonino Dias Bastos); a interdição de parte da Avenida Tiradentes, onde
foram retiradas vagas de estacionamento para melhor fluidez do trânsito. Disse
entender que a Prefeitura deve ser arrojada em suas atitudes, sendo melhor que peque
agindo do que se omitindo. Uma terceira situação ainda não foi implementada pelo
Departamento de Trânsito e diz respeito à implantação de sinalização próximo a RAF,
na Avenida Brasil, estimulando os motoristas a utilizarem a via paralela – Rua Vereador
Artur Rodolfo Salvetti (conhecida como Via Estrutural) nos horários de pico. Em seguida
mencionou comentário Vereador Júlio Mariano a respeito da balança de peso rodoviário.
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Relatou que o mau controle de uma balança de peso rodoviário é um dos fatores que
mais contribui para a “quebra” de empresas. Ressaltou que o controle da balança deve
ficar a cargo tanto do recebedor, quanto do colocador da mercadoria nos veículos.
Acredita que o mercado de lixo não trabalhe com ticket’s, mas vai procurar confirmar
essa informação. Nosso Município já tem uma balança e poderia firmar parceria com a
empresa Gerdau para que seja possível aferir o peso dos veículos de transporte de lixo.
Isso possibilitaria a emissão de um ticket na origem e outro no destino do material para
conferencia e pagamento. Salientou que exigirá esse controle no edital de contratação
do serviço de coleta de lixo em nossa Cidade. Finalizou tecendo comentários a respeito
da possibilidade de o Município realizar Parcerias Público Privadas para o atendimento
de algumas demandas. Disse que tem estudado o assunto, mas vê alguma resistência
por parte do Poder Público para a realização dessas parcerias. Comentou que algumas
parcerias podem ser firmadas com a SABESP e com a CPFL. Colocou-se a disposição
para discutir o assunto junto aos demais Vereadores.
Encerram-se os trabalhos às 20h53min.

