
 

Ata da 28ª Sessão Ordinária de 04 de Setembro 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 

Vereadores Presentes: Alacir Raysel, Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira, 
Israel Francisco de Oliveira, Flávio Andrade de Brito, José Alexandre Pierroni Dias, José 
Luiz da Silva César, Julio Antonio Mariano, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, 
Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Newton Dias Bastos, Rafael Tanzi de Araújo e 
Rogério Jean da Silva.  
Vereadores Ausentes: Marcos Roberto Martins Arruda e Rafael Marreiro de Godoy.   

Início dos trabalhos às 18h03min. 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos pelo Vereador Rafael Tanzi de Araújo. 

1. A Ata da 27ª Sessão Ordinária, realizada em 28 de Agosto de 2017, foi lida e aprovada 
por unanimidade; 

2. A Ata da 27ª Sessão Extraordinária, realizada em 28 de Agosto de 2017, foi lida e 
aprovada por unanimidade; 

3. A Ata da 28ª Sessão Extraordinária, realizada em 28 de Agosto de 2017, foi lida e 
aprovada por unanimidade; 

4. O Presidente coloca em votação o Requerimento nº 166/2017, de autoria do 
Vereador Etelvino Nogueira, que “Solicita a inclusão da Moção de Congratulações nº 
127/2017, em regime de tramitação de Urgência Especial, na pauta da 28ª Sessão 
Ordinária”. O Requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão e 
votação simbólica. 

5. O Presidente coloca em votação o Requerimento nº 167/2017, de autoria do 
Vereador José Luiz da Silva César, que “Solicita a inclusão da Moção de Congratulações 
nº 136/2017, em regime de tramitação de Urgência Especial, na pauta da 28ª Sessão 
Ordinária”. O Requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão e 
votação simbólica. 

6. O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário nº 140/2017 da Comissão 
Permanente de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 046-L, de 
21/08/2017, de autoria do Vereador José Luiz da Silva César, que “Dispõe sobre a 
obrigatoriedade da realização de cursos de primeiros socorros por funcionários das 
creches e berçários no âmbito da Estância Turística de São Roque e dá outras 
providências”. O Parecer contrário foi rejeitado por 11 (onze) votos contrários dos 
Vereadores Alacir Raysel, Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira, Flávio Andrade 
de Brito, José Alexandre Pierroni Dias, José Luiz da Silva César, Julio Antonio Mariano, 
Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, Mauro Salvador Sgueglia de Góes e Rafael 
Tanzi de Araújo e 01 (um) voto favorável do Vereador Rogério Jean da Silva em única 



 
Ata da 28ª Sessão Ordinária de 04 de Setembro de 2017. 

1º Período Legislativo Ordinário - 17ª Legislatura. 
 
 

2 

discussão e votação simbólica. 
Projetos do Executivo: 

1. Projeto de Lei Nº 61/2017-E, 31/08/2017 de autoria do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 434.845,57 
(quatrocentos e trinta e quatro mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e 
sete centavos)”. 

2. Projeto de Lei Complementar Nº 007/2017-E, 01/09/2017 de autoria do Poder 
Executivo, que “Dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e dá 
outras Providências”. 

Projetos do Legislativo: 
1. Projeto de Lei Nº 47/2017, 24/08/2017 de autoria do Vereador José Alexandre 

Pierroni Dias, que “Institui no calendário oficial de eventos do Município o "Dia do 
Empreendedor". 

2. Projeto de Lei Nº 48/2017-L, 28/08/2017 de autoria do Vereador Marcos Augusto 
Issa Henriques de Araújo, que “Institui no Calendário Oficial de Eventos da Estância 
Turística de São Roque o "Setembro Amarelo" campanha de conscientização sobre a 
prevenção do suicídio”. 

3.  Projeto de Lei Nº 49/2017, 28/08/2017 de autoria do Vereador Marcos Augusto 
Issa Henriques de Araújo, que “Institui no Calendário Oficial da Estância Turística de 
São Roque a Semana Municipal de Combate ao Tabagismo”. 

4. Projeto de Lei Nº 50/2017-L, 29/08/2017 de autoria do Vereador Rogério Jean da 
Silva, que “Dá denominação de "Viela Rosina Benevente Calabrez" a via pública com 
início na Rua Chad Kaid, lado esquerdo, distante 75mts da esquina com a Rua São José 
entre o lote 10 - Quadra 03 e o Lote 01 - Quadra 04 e término na Rua Ida, entre o Lote 
11 - Quadra 07 e o Lote 19 - Quadra 08 - Jardim São José, Bairro Cambará”. 

5. Projeto de Lei Nº 51/2017-L, 29/08/2017 de autoria do Vereador Rogério Jean da 
Silva, que “Dá denominação de "Rua Cesarino Ferreira" o trecho que não possui 
denominação, com início na Rua Missionária Maria Geralda Frade Najarro, lado direito 
300mts da Rodovia Raposo Tavares e término na Estrada Aldo Pennone, Distrito de 
Maylasky”. 

6. Projeto de Lei Nº 52/2017-L, 04/09/2017 de autoria do Vereador Mauro Salvador 
Sgueglia de Góes, que “Dá a denominação de "Rua Deodato de Moraes Netto" a via 
pública localizada no Distrito de Canguera”. 

7. Projeto de Resolução Nº 26/2017-L, 29/08/2017 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". 
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8. Projeto de Resolução Nº 27/2017-L, 30/08/2017 de autoria do Vereador Israel 
Francisco de Oliveira, que “Prorroga o prazo de funcionamento da Comissão de 
Assuntos Relevantes CAR, instituída com a finalidade de elaborar estudos visando 
solucionar os problemas decorrentes do descarte de restos de construções e reformas 
prediais, bem como material proveniente da limpeza de terrenos, no âmbito Municipal”. 

9. Projeto de Resolução Nº 28/2017-L, 30/08/2017 de autoria do Vereador Marcos 
Augusto Issa Henriques de Araújo, que “Prorroga o prazo de funcionamento da 
Comissão de Assuntos relevantes - CAR, instituída com o objetivo de acompanhar a 
revisão do Plano Diretor Municipal, bem como apresentar as modificações que entender 
necessárias”. 

Requerimentos: 
1. Vereador Julio Antonio Mariano Nº 161/2017 - Solicita informações referentes ao 

Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais – COMPDA. 
2. Vereadores Etelvino Nogueira e Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo Nº 

162 - Solicita informações referente a arrecadação do Município nos meses de Janeiro 
à Agosto de 2017; Nº 163/2017 - Solicita informações sobre as dividas pagas, pelo 
atual governo , referente as dividas deixada pelo governo anterior, nos meses de 
Janeiro até Julho de 2017 . 
 

Indicações: 
1. Vereador Flávio Andrade de Brito, Alacir Raysel Nº 857/2017 - Solicita a 

pavimentação asfáltica na Rua Doutor Julio de Lucca, Taboão; 
2. Vereador Etelvino Nogueira Nº 858 - Solicita a regularização da coleta de lixo, na 

região dos bairros do Carmo, Caetê, Juca e Jardim Camargo; Nº 859 - Solicita a 
regularização da coleta de lixo, dos bairros Mombaça, Saboó e Acácias; Nº 860 - 
Solicita a regularização da coleta de lixo, dos bairros Mirim e Pavão .; Nº 861 - Solicita 
a realização do serviço de cascalhamento nas ruas do Loteamento Clube dos Oficiais.; 
Nº 862 - Solicita a realização de pintura nos abrigos de ônibus localizados na Estrada 
dos Moreira, bairro do Saboó; Nº 863 - Solicita a realização de operação "tapa buracos" 
na Estrada Turística do Saboó; Nº 864 - Solicita a realização de operação "tapa 
buracos" na Estrada dos Moreiras, bairro do Saboó; Nº 869 - Solicita a realização dos 
serviços de motonivelamento e cascalhamento  na Estrada da Serrinha do Carmo; Nº 
870 - Solicita a aquisição de mais um Caminhão Pipa para o Município; Nº 871/2017 - 
Solicita o patrulhamento da Guarda Municipal permanente  na EMEF Profº Tibério 
Justos da Silva, Distrito de Maylasky . 

3. Vereador Israel Francisco de Oliveira Nº 865/2017 - Solicita providências para a 
conclusão da obra de capitação de esgoto no Alpes do Guaçu – Guaçu; 
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4. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes Nº 867 - Solicita a manutenção da 
Rodovia Quintino de Lima, KM 9; Nº 868/2017 - Solicita a  instalação de uma lombada 
na Rodovia Quintino de Lima, KM 10 - Canguera. 

5. Vereadores Alacir Raysel Nº 872 - Solicita que sejam realizadas reformas na Quadra 
Esportiva do bairro Gabriel Pizza; Nº 879 - Reitera a Indicação nº 1694/2015, 
solicitando a implantação de rotatórias nos finais das Ruas José Ghissardi, Geovane 
Paolo II e Paulo VI, Jardim Mosteiro; Nº 880 - Reitera a Indicação nº 1762/2015, 
solicitando implantação de redutor de velocidade na Rua Pio XII, Jardim Mosteiro; Nº 
881 - Reitera a Indicação nº 1597/2015, solicitando manutenção do campo de futebol 
socyete e implantação de espaço para lazer com play ground, na área localizada na 
Avenida Guilherme de Almeida e Rua Jorge de Lima, Bairro Gabriel Piza; Nº 882 - 
Reitera a Indicação n° 364/2016, solicitando pavimentação, iluminação e paisagismo na 
Viela de acesso à Rua Santa Leocádia e Santa Virginia, Jd. Villaça; Nº 883/2017 - 
Reitera a Indicação n° 841/2016, solicitando a implantação de redutor de velocidade na 
Rua Santa Rosalina, Jardim Villaça. 

6. Vereador Alfredo Fernandes Estrada Nº 873 - Solicita providências em relação ao 
esgoto que está sendo despejado em céu aberto na Estrada do Candor (Final do 
asfalto); Nº 874/2017 - Solicita a realização de limpeza nas bocas de lobo localizadas 
em toda a extensão da Estrada do Candor. 

7. Vereador José Alexandre Pierroni Dias Nº 875 - Solicita a realização dos serviços 
de motonivelamento e cascalhamento na Rua Brunello, Goianã; Nº 876 - Solicita a 
realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada Julieta Maria 
de Barros até as proximidades da Cachoeira dos Barros, Bairro Santo Antonio - Barros; 
Nº 877 - Solicita a reforma dos brinquedos do Jardim Bandeirantes, bem como a troca 
das lâmpadas queimadas.; Nº 878 - Solicita a realização de limpeza nos bueiros e 
galerias de águas pluviais localizados na Avenida Bandeirantes; Nº 884 - Solicita 
providências do Poder Executivo em realizar maior fiscalização em relação ao transporte 
clandestino que vem ocorrendo em nosso Município; Nº 885 - Solicita ao Poder 
Executivo maior fiscalização quanto a limpeza nas ruas onde é realizada a feira livre que 
acontece às quartas e sextas-feiras; Nº 886/2017 - Solicita a possibilidade de adotar 
mudanças no trânsito da região central para favorecer o fluxo de veículos. 
            Moções: 

1. Vereador Etelvino Nogueira Nº 127 - De Congratulações ao Carmo campeão da 
Copa do Vinho. 

2. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo Nº 128 - De Congratulações 
ao historiador Arthur Lovisolo pela idealização e manutenção do site Arquivo Histórico 
Digital de São Roque. 
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3. Vereador Newton Dias Bastos Nº 130 - De Congratulações aos Corretores de 
Imóveis. 

4. Vereador Julio Antonio Mariano Nº 131 - Moção de Congratulações ao time de 
futebol Maravilha pela conquista da "Copa São Roque" organizada pela LIDESA. O Autor 
da Moção apresentou Requerimento Verbal solicitando que a mesma fosse adiada para 
a próxima Sessão. O Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade. 

5. Vereador Israel Francisco de Oliveira Nº 135 - De Pesar pelo falecimento do 
estimado Senhor Daniel Rodrigues Cavalheiro 

6. Vereador José Luiz da Silva César Nº 136 - De Congratulações ao Vereador 
Alexandre "Peixinho", que foi eleito Prefeito de Mairinque, na eleição complementar no 
dia 03/09. 

7. Vereadores Alacir Raysel, Newton Dias Bastos Nº 137 - De Pesar pelo 
falecimento do Senhor Victor Fernandes da Silva; Nº 138/2017 - De Pesar pelo 
falecimento do Senhor Luis Fernando Martins Borges. 

Matérias analisadas no expediente: 
1. Moção de Pesar – a Mesa Diretora as encaminhará. 
2. Indicações – a Mesa Diretora as encaminhará. 
3. Moções de Congratulações: Foram aprovadas por unanimidade. 

Tribuna: 
1. Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Agradece ao Departamento de Obras pelas 

melhorias que vem sendo realizada no Distrito de Maylasky. Fala da reinauguração da 
Praça, que foi muito elogiada por alguns munícipes e ao mesmo tempo criticada pelo 
valor gasto com a reforma. Informa que já foi feito um requerimento pedindo o real 
valor gasto com a praça. Agradece a equipe do Departamento do Esporte que se 
empenhou em colocar os equipamentos de ginástica na praça que não estavam 
previstos no projeto. Relata que na data de hoje foi acordado por moradores ligando e 
informando da falta de ônibus. Diz que foi pego de surpresa com a mudança de horário 
dos ônibus e que todas as mudanças precisa ser informadas antes para a população. 
Fala que a cidade vem crescendo dia a dia e a população precisa de mais ônibus. 
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Diz que as alterações e adequações de 
horários precisam ser informadas antes para que não ocorram tantos transtornos para 
os moradores. Relata que quem autoriza qualquer mudança é a Prefeitura. Expõe sua 
indignação com o departamento de planejamento do Executivo.  
Aparte Vereador Julio Antonio Mariano: Informa que a região mais afetada foi a 
Vila São Rafael que de 30 linhas de ônibus diárias, foram retiradas 14. Relembra da 
conversa que tiveram com o responsável da empresa de ônibus e que foi informado 
que iria ocorrer uma pequena modificação na linha naquela região. Fala que a empresa 
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errou ao implantar essas modificações sem avisar a população.  
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Relata que quem enviou o projeto das 
modificações foi o Departamento de Planejamento do Executivo. Parabeniza a 
Prefeitura pela atitude de corrigir o erro. 
Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Informa que os funcionários da atual empresa de 
lixo estão reclamando da mesma e os vereadores estão no aguardo da resposta de 
requerimento feito ao Executivo sobre a empresa.   

2. Vereador Rogério Jean da Silva: Agradece ao Departamento de Obras pela 
colocação de duas lombadas em uma determinada via, pois era algo frequentemente 
solicitado pelos moradores, por se tratar de estrada de terra, e levantar muita poeira, 
ao passarem por lá  veículos em alta velocidade. Agradece também pela realização da 
operação de Tapa Buracos nos Bairros Canguera e Santo Antonio. Fala sobre o 
transtorno causado pela empresa Viação São Roque, com a modificação de horários e 
afirma ter sido pego de surpresa com essa situação. Informa que fez um documento 
para o representante da empresa e para o Departamento de Planejamento da 
Prefeitura, dando algumas sugestões para que fossem analisados os horários de ônibus 
para alguns Bairros como: Pavão, Jardim Mosteiro e Jardim Suíça. Informa que algumas 
de suas sugestões foram atendidas, mas por conta da modificação repentina ocorrida, 
as sugestões acatadas também foram posteriormente revogadas.  
Aparte Vereador Julio Mariano: Reforça que o Bairro mais afetado com essa 
mudança de horários foi o Vila Nova, que de um total de 30 linhas, foi reduzido para 
16. Diz que não houve preocupação com a população.  
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Comenta que se foram retirados veículos que fazem 
a linha Municipal para acrescentar aos que fazem a linha Intermunicipal, deve haver 
cobranças, pois a prioridade deve ser o atendimento às linhas municipais 
Vereador Rogério Jean da Silva: Reforça que vai continuar lutando por mais 
horários de ônibus para melhor atender a população. Informa que a partir de terça-feira 
os novos parquímetros estarão funcionando e as pessoas que possuem o bóton 
poderão procurar a empresa responsável pela Zona Azul e fazer a troca pelo 
“chaveirinho” que é o novo modelo de bóton. Fala do aumento de roubos e furtos que 
vem ocorrendo na cidade, e a necessidade de se buscar melhorias na segurança, 
através da Guarda Municipal. 

3. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta sobre os pedidos por parte da 
população, para que medidas fossem tomadas quanto à mudanças nos horários de 
ônibus, e acredita ter sido um erro, a falta de transparência por parte da Administração, 
ao fazer alterações nos horários sem a consulta da população. Afirma, porém, que após 
reclamações foi informado que os horários voltarão á forma anterior. Ressalta a 
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importância de que haja uma Licitação para contratação de nova Empresa de 
Transporte Coletivo, e que se a empresa atuante não dispõe de quantidade de carros 
suficiente para atender à demanda, não é a população que deve pagar por isso, pois a 
empresa no momento em que celebrou contrato com o Poder Público, assumiu o 
compromisso de prestar bons serviços à população. Pede transparência por parte da 
Administração Pública também quanto às Obras da Marginal, que encontram-se 
paralisadas. 
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Afirma que a Marginal é o Cartão de 
Visitas da Cidade de São Roque, e turistas que passam por ela frequentemente 
percebem o não andamento das Obras, podendo diminuir o fluxo destes, prejudicando 
inclusive os comércios. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Pede que a Administração venha a público 
dar satisfações à população, pois esta paga impostos e merece explicações do que vem 
ocorrendo com as obras realizadas pela Prefeitura. 
Aparte Vereador Julio Antonio Mariano: Diz que a empresa responsável pela Obra 
se comprometeu a arcar com os custos dos serviços que ela oferece, porém sua parte 
já foi cumprida, e quem está atrasando os repasses é o Governo Federal. 
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Relata que em conversa com o responsável 
pela Obra, foi informado de que pode ter ocorrido algum erro por parte da Prefeitura, 
que acarretou em atraso por parte dos repasses do Governo Federal. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Cobra por esclarecimentos da Prefeitura, pois 
diariamente os vereadores recebem cobranças da população. 
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Fala sobre um comunicado que recebeu do Tribunal 
de Contas, dizendo que a Prefeitura não estava investindo todo o percentual referente 
ao quadrimestre. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta algumas fotos projetadas, que 
mostram esgoto a céu aberto  na Estrada Arlindo José da Silva, no Bairro Guaçu, 
mostrando o descaso da Administração Pública com o local. 

4. Vereador Etelvino Nogueira: Afirma que qualquer alteração na prestação de 
serviços à população, feita por empresas contratadas pela administração, deve ser 
previamente informada ao Poder Público, o que foi feito pela Empresa de Transporte 
Coletivo Viação São Roque, no caso da alteração de horários das linhas de ônibus 
municipais. Fala sobre a importância de haver um diálogo entre o Legislativo e o 
Executivo, para que se resolvam as questões que envolvem a população de forma mais 
eficiente. Cita um Projeto de Lei, que considera muito importante, sobre a alteração no 
recolhimento do Imposto ISSQN, que para que possa valer para o ano de 2018, deve 
ser aprovado ainda esse ano. 
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Aparte Vereador Julio Antonio Mariano: Informa que a taxa de ISSQN cobrada no 
uso dos cartões de crédito, agora serão recolhidas pela fonte direta, ou seja, na cidade 
em que foi gasta. 
Aparte Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Comenta que foi 
um dos idealizadores do referido Projeto de Lei, sobre a reforma do ISSQN, mas que 
num estudo sobre esse Projeto, encontrou pontos que ainda devem ser corrigidos. 
Vereador Etelvino Nogueira: Enfatiza que o Projeto ainda necessita de alterações, e 
de uma análise detalhada, para que não se corra o risco de que traga problemas 
posteriores à Administração, que não haja a chamada “Guerra Fiscal”, e após isso, ser 
então votado.Salienta que se trata de uma Lei Federal que está sendo adequada às 
necessidades do Município. 
Aparte Vereador Newton Dias Bastos: Lembra que a maioria das empresas de 
cartões de créditos, utilizados no Município de São Roque, tem sede em outra cidade, e 
consequentemente os impostos arrecadados pelo seu uso são recolhidos por essa 
cidade, fato que mudará com o referido Projeto de Lei. 
Vereador Etelvino Nogueira: Solicita que seja trazido à esta Casa de Leis, o 
responsável pela elaboração do Projeto de Lei sobre a mudança no recolhimento do 
ISSQN, para que esclareça aos Vereadores possíveis dúvidas sobre o mesmo, antes de 
sua votação. Comenta os diversos assuntos que vem sendo discutidos pela Comissão de 
Obras, tais como: Transporte Coletivo e as casas populares do Bairro do Goianã. 

5. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Cita que entende as cobranças feitas, no 
tocante à suposta demora na entrega das obras na Marginal, mas que esta é uma obra 
de responsabilidade do Governo Federal. Afirma que a obra está adiantada e obedece 
ao prazo estabelecido para sua entrega, diferentemente de obras também de 
responsabilidade do Governo Federal, e que estão paralisadas por falta de repasses do 
Governo. 
Aparte Vereador Julio Antonio Mariano: Informa que conforme pesquisas no site 
de Transparência, foi feito apenas um repasse de recursos à empresa responsável pelas 
obras, o que torna inviável a esta a continuidade dos trabalhos. 
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Comenta que as obras estão bem 
adiantadas, e que falta apenas a pavimentação para que ela seja então concluída. 
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Pede a transparência por parte do 
Executivo, quanto às informações passadas ao serem questionados sobre o motivo da 
paralisação das obras, que segundo ele está sim atrasada. 
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Ressalta que somente poderá ser 
considerado como atraso nas obras, se após o mês de Outubro elas ainda não tiverem 
sido entregues, e que mesmo não tendo sido informado diretamente a algum vereador, 
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as informações estão disponíveis nos sites de transparência e Jornal Imprensa Oficial. 
Lembra que é sabido que as obras apenas ficaram um tempo paradas porque o 
Governo Federal atrasou o repasse dos recursos. Salienta que quando da inauguração 
da Estação de Tratamento de Esgoto, houve de sua parte a cobrança pela regularização 
da captação de esgoto no Bairro Guaçu. 
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Afirma que não há o que se 
comemorar pela Inauguração da Estação de Tratamento, pois já era pra ter sido 
conquistada há cerca de vinte anos. 
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Lembra que ainda que não tenha sido 
conquistada no tempo desejado, é uma grande conquista que permite almejar cada vez 
mais melhorias no atendimento aos Bairros, ao menos nesse sentido. 
Aparte Vereador Julio Antonio Mariano: Parabeniza o Vereador Israel Francisco de 
Oliveira pelas cobranças pela melhoria no alcance do sistema de Tratamento de Água e 
Esgoto para os Bairros. 
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Afirma que o Projeto da Estação de 
Tratamento, fez parte do Plano de Governo, do então Prefeito há cerca de vinte anos. 
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Diz que há muito a agradecer ao Ex- 
Prefeito Efaneu, pela iniciativa do Projeto, que mesmo após muitos anos foi 
concretizado. 
Aparte Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Elogia a estação de 
Tratamento de Água e Esgoto pela tecnologia com que são executados os serviços, e 
sugere que toda a população deve conhecer para entender seu funcionamento.  

6. Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Cita que recebeu a informação de que a 
área da Estação Experimental da Agricultura, localizada no Bairro do Cambará, e 
pertencente à APTA- Associação Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, recebeu nos 
últimos dias, serviços de terraplanagem. Explica que esta área se trata de um local 
onde são feitos experimentos de agricultura orgânica e sustentável, e também de 
preservação ambiental, resultado de um reflorestamento feito pelo próprio Público, 
após a retirada de vários eucaliptos do local. Informa que encaminhou Requerimento, 
para que se esclareça se foi efetuado algum estudo ambiental, antes de se fazer a 
terraplanagem, o motivo pelo qual ela foi realizada, e quais os tipos de restos de 
materiais que serão deixados naquele local,se estes podem vir a servir de adubo 
orgânico ou somente material inerte; considerando que apenas o que se sabe é que 
trata-se de uma obra da Prefeitura. Salienta que o local é bem próximo dos fluxos 
d’água, e que já há um tanque totalmente assoreado, devido ao curso das águas que 
caem naquele córrego. Esclarece que quanto menos nos preocupamos com a natureza, 
os impactos ambientais a médio e longo prazo são maiores. Ressalta a importância de o 
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Poder Público consultar a população antes da tomada de qualquer providência, que 
afete diretamente o cidadão, a exemplo da empresa de Transporte Coletivo, que não 
informou sobre a mudança de horários de suas linhas, trazendo transtornos aos que 
utilizam desse serviço, visto que a empresa responsável está sendo remunerada para a 
boa prestação dos serviços. 

Ordem do Dia: 
1. Projeto de Resolução Nº 25/2017 - De autoria de Mesa Diretora 2017, Altera a 

redação do caput do artigo 9º da Resolução nº 006-L, de 14/03/2017. O Projeto foi 
aprovado por 11 (onze) votos favoráveis dos Vereadores Alacir Raysel, Alfredo 
Fernandes Estrada, Israel Francisco de Oliveira, Flávio Andrade de Brito, José Alexandre 
Pierroni Dias, José Luiz da Silva César, Julio Antonio Mariano, Marcos Augusto Issa 
Henriques de Araújo, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Rafael Tanzi de Araújo e 
Rogério Jean da Silva e 01 (um) voto contrário do Vereador Etelvino Nogueira em única 
discussão, votação nominal e maioria absoluta. 

2. Projeto de Resolução Nº 26/2017-L, 29/08/2017 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 absoluta. 

3. Projeto de Resolução Nº 27/2017-L, 30/08/2017 de autoria do Vereador Israel 
Francisco de Oliveira, que “Prorroga o prazo de funcionamento da Comissão de 
Assuntos Relevantes CAR, instituída com a finalidade de elaborar estudos visando 
solucionar os problemas decorrentes do descarte de restos de construções e reformas 
prediais, bem como material proveniente da limpeza de terrenos, no âmbito Municipal”. 
O Projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria 
absoluta. 

4. Projeto de Resolução Nº 28/2017-L, 30/08/2017 de autoria do Vereador Marcos 
Augusto Issa Henriques de Araújo, que “Prorroga o prazo de funcionamento da 
Comissão de Assuntos relevantes - CAR, instituída com o 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 absoluta. 

5. Requerimentos Nº 161, 162 e 163/2017 – Foram aprovados por unanimidade em 
única discussão e votação simbólica. 

Explicação Pessoal:  
1. Vereador José Luiz da Silva César: Fala da importância da apresentação de 

requerimentos, porém é mais importante o envio das respostas pois não há como 
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discutir algo que ainda não tem resposta. Diz sobre a dificuldade que tem em conseguir 
a efetivação de alguns benefícios. Pede a colaboração de alguns  Vereadores no sentido 
de apoiar e enviar ofício para a Prefeitura para que os veículos da Prefeitura passem 
por manutenção durante os finais de semana para que durante a semana, os veículos 
estejam disponíveis para o uso da população. Fala que há mais de 8 meses pede a 
colocação de uma lombada na Rodovia Quintino de Lima, na altura da Paisagem 
Colonial e Vinhedos local no qual, já ocorreram acidentes. Diz que o transtorno com o 
itinerário dos transportes coletivos que ocorreu no dia 04/09, é de responsabilidade da 
Prefeitura, representada pelo Diretor de Planejamento, que fez o seu trabalho de forma 
inadequada, sem o devido planejamento. 
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Comenta que foi procurado por uma mãe com 
uma filha especial, e que há tempos a Prefeitura não fornece o transporte para a filha 
frequentar a APAE. 
Vereador José Luiz da Silva César: Fala que quando um carro da Prefeitura  fica 
quebrado há mais de um mês, é falta de competência. Comenta que a obra da Rodovia 
Raposo Tavares no trecho que liga São Roque à Mairinque, deixou a comunidade do Jd. 
Brasília ilhada, e que a obra para a aberturada da passagem é urgente. Pede desculpas 
por não ir à tribuna para fazer elogios, mas que infelizmente não há razões para isso. 
Diz que o momento pede a união de todos para que comecem a gerar soluções para os 
problemas da cidade.  

2. Vereador Julio Antonio Mariano: Comenta que esteve na última quinta-feira 
(31/08), no Palácio dos Bandeirantes, acompanhado do Prefeito Cláudio Góes, para 
presenciarem a assinatura da emenda destinada ao cursinho da ETEC. Fala que 
Professor Rogério, coordenador do cursinho, informou que os professores estão 
trabalhando este ano em caráter voluntário. Diz que será feita uma proposta para que 
essa verba possa ser destinanda para a infra-estrutura do cursinho. Fala que os 
organizadores do cursinho reivindicam que seja disponibilizado um funcionário da 
Prefeitura somente aos sábados durante todo o período do cursinho, atuando como um 
“inspetor de alunos”, zelando pela ordem do cursinho. Comenta que foi lida Emenda 
Federal, que será aprovada na próxima semana, para recapeamento das Ruas 
Jaboticabal, Caçapava e Piracicaba na Vila Nova. Expõe sua preocupação com a 
redução do valor repassado para a Santa Casa esse mês. Diz que não viu nenhum 
projeto na Câmara dos Vereadores, pedindo atuação da Presidência da Câmara dos 
Vereadores em socorrer a Santa Casa na diferença de valor recebida para o mês. 
Aparte Vereador Newton Dias Bastos: Fala que recebeu a visita do Senhor Vinício César 
Pensa, que fazia parte do Comitê Gestor da Santa Casa, e outros representantes da 
área da Saúde. Diz que a Prefeitura adiantou em alguns meses os valores de repasse 
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para a Santa Casa e que nos meses 09, 10,11,12, haveria um abatimento no repasse 
para repor os valores que foram adiantados. Diz que nesses meses deveria ser feito um 
aporte no valor do repasse para suprir esses abatimentos. Fala que Câmara tem por 
finalidade no final do ano, devolver todo dinheiro que “sobra”, e para que essa verba 
seja adiantada para a Santa Casa, é necessário o envio de um projeto específico, 
mostrando a relevância do mesmo. Pede que o projeto seja enviado com tempo, 
portanto faz a cobrança ao Poder Executivo, que dê celeridade no envio do projeto. 
Vereador Julio Antonio Mariano: Comenta que fez uma comparação com a tabela 
inicial de itinerários de ônibus e a tabela atual. Fala que há uma grande redução na 
demanda de horários. Pede que o Poder Executivo não permita que isso aconteça. 

3. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Fala da sua satisfação em 
promover na última sexta-feira (01/09) o “3º Debate A Nova Política”, com o tema: A 
Participação das Mulheres na Política, no qual estiveram presentes mais de 50 pessoas, 
ouvindo a Vereadora da capital de São Paulo Samia Bonfim. Diz que o evento foi muito 
interessante, e os participantes puderam interagir, e que foi muito proveitoso e 
enriquecedor para todos. Aproveita a oportunidade para convidar a todos para 
participarem do 4º debate, que acontecerá no próximo dia 28/09, e contará com a 
participação Presidente do partido REDE Senhor José Gustavo, ocasião na qual 
promoverá debate sobre a participação de jovens e mulheres na política. Fala da 
desastrosa medida implantada pela Prefeitura na manhã de 04/09, alterando os 
itinerários dos ônibus em diversos bairros da cidade.  Diz que foi surpreendido por 
telefonemas e mensagens de diversas pessoas, ainda de madrugada com as mudanças 
e corte de inúmeros horários do itinerário dos ônibus. Comenta que quem acompanha 
seu trabalho, sabe da sua luta em melhorar a qualidade do transporte público na 
cidade, em que pese o trabalho dos demais Vereadores. Fala que no ano passado, 
ingressou com denúncia no Ministério Público, a respeito do transporte público, e que 
essa evoluiu para um inquérito civil e nesse ano a Prefeitura foi obrigada, por uma 
determinação do Ministério Público, e não por mera liberalidade, a efetuar um TAC 
(termo de ajustamento de conduta), com a empresa de transporte público. Diz que 
mesmo com o subsídio da Prefeitura e toda a confiança que a Prefeitura injetou na 
empresa de ônibus, os itinerários dos ônibus foram remanejados e muitos retirados dos 
bairros, com o simples propósito da empresa não precisar pagar o horário de almoço 
aos funcionários. Expõe sua indignação, pelo fato da população são-roquense  ter sido 
covardemente prejudicada, passando por transtorno, e também pelos danos causados a 
todos, que em muitos casos perderam consulta médica, chegaram atrasados em seu 
trabalho, perderam o dia nas escolas e faculdade, etc. Agradece ao Prefeito por ter 
ouvido os Vereadores e interagido, confirmando que a partir do dia 05/09, o transporte 
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público será restabelecido à normalidade anterior às mudanças. 
Encerram-se os trabalhos às 21h05min. 

 
 
 


