
 

Ata da 32ª Sessão Ordinária de 02 de outubro 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, 
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 18h17min. 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos pelo Vereador Marcos Roberto Martins Arruda. 

1. A Ata da 31ª Sessão Ordinária, realizada em 25 de Setembro de 2017, foi lida e 
aprovada por unanimidade; 

2. A Ata da 31ª Sessão Extraordinária, realizada em 25 de Setembro de 2017, foi lida e 
aprovada por unanimidade; 

Projetos do Executivo: 
1. Projeto de Lei Nº 64/2017-E, 29/09/2017 de autoria do Poder Executivo, que 

“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município da Estância Turística de São Roque, 
Estado de São Paulo, para o exercício de 2018”. 

2. Projeto de Lei Nº 65/2017-E, 29/09/2017 de autoria do Poder Executivo, que 
“Revoga parágrafo único do artigo 4º da Lei nº 1.877, de 26 de Outubro de 1990”. 

Projetos do Legislativo: 
1. Projeto de Lei Nº 62/2017-L, 26/09/2017 de autoria do Vereador Julio Antonio 

Mariano, que “Autoriza o Poder Executivo a disponibilizar, nos períodos de férias, os 
veículos de transporte escolar para atividades culturais e desportivas”; 

2. Projeto de Lei Nº 63/2017-L, 26/09/2017 de autoria do Vereador Julio Antonio 
Mariano, que “Dispõe Sobre a Criação em Supermercados de Pontos Coletores de Óleo 
Vegetal Usado, e dá outras providências”; 

3. Projeto de Lei Nº 64/2017-L, 26/09/2017 de autoria do Vereador Julio Antonio 
Mariano, que “Obriga os hospitais públicos e privados a comunicarem às delegacias de 
polícia, quando do atendimento em suas unidades de pronto atendimento, os casos de 
idosos, mulheres, crianças e adolescentes vítimas de agressões físicas”; 

4. Projeto de Lei Nº 66/2017-L, 28/09/2017 de autoria do Vereador Rogério Jean da 
Silva, que “Institui o Programa "Vizinhança Solidária" no Município de São Roque”. 

Requerimentos: 
1. Vereador Rafael Tanzi de Araújo Nº 190 - Solicita informações relativas aos 

contratos emergenciais firmados pela atual Administração Municipal; 191 – Solicita 
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informações  relativas às despesas da Prefeitura Municipal com a aquisição de 
combustíveis para a frota de veículos; 193/2017 – Solicita informações referentes à 
quantidade de terrenos públicos existentes no Distrito de Maylasky, assim como os 
valores arrecadados, em relação aos terrenos cedidos, com  ISS e IPTU, durante o 
período de Janeiro de 2012 à Agosto de 2017.  

2.  Vereador Marcos Roberto Martins Arruda Nº 192/2017 - Solicita informações 
relativas aos processos de regularização de imóveis no Município de São Roque. 

3. Vereador Etelvino Nogueira Nº 194/2017 - Solicita complemento das informações 
referentes aos recursos financeiros provenientes de Convênios e Emendas 
Parlamentares. 

4. Vereador Alfredo Fernandes Estrada Nº 195/2017 - Solicita informações do Poder 
Executivo Municipal em relação aos procedimentos adotados pela Central de Veículos 
da Prefeitura no que tange ao transporte de pessoas para tratamento de saúde em 
outros Municípios. 

Indicações: 
1. Vereadores Etelvino Nogueira Nº 971 - Solicita a realização dos serviços de roçada 

no pátio da escola EMEF Professora Rute Rodrigues de Carvalho, Bairro do Mirim; Nº 
972 - Solicita melhorias na coleta de lixo  em nosso Município; Nº 973 - Solicita 
providências referente ao crescimento das queimadas em nosso Município.; Nº 976 - 
Solicita os serviços de motonivelamento e cascalhamento nas ruas do Loteamento Lago 
Azul, Bairro do Juca Rocha.; Nº 977 - Solicita providências referente a manutenção das 
luminárias na região do Carmo, Caetê e Jardim Camargo.; Nº 978 - Solicita colocação 
de bica corrida nas ruas do Loteamento Clube dos Oficiais, onde foi realizado os 
serviços de motonivelamento.; Nº 979 - Solicita realização de "operação tapa-buraco" 
na Rodovia Prefeito Quintino de Lima.; Nº 980 - Solicita operação tapa-buraco na 
Estrada do Carmo.; Nº 981 - Solicita realização de operação "tapa-buraco" na Estrada 
Turística do Saboó.; Nº 982/2017 - Solicita providencias para a realização de corte de 
árvores, que estão encostando na rede elétrica, na região do Bairro do Carmo, Caetê e 
Juca Rocha. 

2. Vereador José Alexandre Pierroni Dias Nº 983 - Solicita a colocação de uma placa 
de "PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR " na esquina da Rua José Henrique da Costa, 
com a Avenida Bandeirantes.; Nº 984 - Solicita o recapeamento asfáltico de um buraco 
localizado na Rua Antônio dos Santos Sobrinho, próximo ao nº208, Jardim Maria 
Trindade, Cambará; Nº 985 - Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e 
cascalhamento na Estrada do Rosário de Ouro, próximo a Estrada Romão de Góes, 
Ibaté, bem como a limpeza e roçada das margens desta via pública; Nº 986 - Reitera 
Indicação nº900, solicitando a poda das árvores na EMEI Professora Ivonne 
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Tagliasacchi Godinho, Jardim Bandeirantes, Sao Roque – SP; Nº 987 - Troca de 30 
lâmpadas na EMEI Professora Ivonne Tagliasacchi Godinho, Jardim Bandeirantes, Sao 
Roque, assim como a troca do forro da sala da Diretoria.; Nº 988 - Solicita a colocação 
de uma placa de "PROIBIDO PARAR E ESTACIONAR " na esquina da Rua Fernão Paes 
de Barros com a Avenida 3 de Maio, assim como a pintura da faixa amarela para a 
demarcação do mesmo; Nº 989/2017 - Solicita a limpeza do córrego da Avenida 
Bandeirantes, assim como o alargamento do referido córrego com o auxílio de uma 
máquina escavadeira até o Rio Guaçu 

3. Vereador Julio Antonio Mariano Nº 974 - Solicita a reconstrução de um bueiro 
totalmente danificado na Avenida Prefeito Bernardino de Lucca em frente a UBS que 
esta sendo construída ao lado da Quadra de Malha do BNH.; Nº 975/2017 - Solicita a 
criação de mais uma vagas de estacionamento de veículos para idosos na cidade, 
principalmente na região central 
            Moções: 

1. Vereador Alacir Raysel Nº 139/2017 -  De Congratulações ao são-roquense Pupo 
Fernandes, treinador da seleção brasileira campeã da Copa do Mundo de Futebol Social 
(Homeless World Cup). 

2. Vereador Julio Antonio Mariano Nº 148 - De Congratulações à Equipe de Futsal 
Coringa pela Conquista da Copa do Vinho. 

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 Rogério Jean da Silva: Inicia seu pronunciamento agradecendo a equipe 

do SISO (Serviço Integrado de Saúde Oral) pelo ótimo atendimento que sua esposa 
recebeu na ultima sexta-feira (29/09). Agradece também o Departamento de Obras 
pelo que tem realizado no Município mesmo com poucos re-cursos a disposição, bem 
como o Poder Executivo, que vem se esforçando para atender as necessidades da 
cidade. Parabeniza a equipe responsável pela limpeza no terreno defronte à quadra da 
Escola Paulo Ricardo, no Bairro Santo Antonio, e um terreno ao lado da Escola 
Professor Euclides de Oliveira, no Bairro de Canguera, que estava servindo de lixão. 
Fala do concurso público da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que irá ocorrer em 
breve, e lê alguns requisitos necessários para concorrer aos cargos. Relata a sua falta 
na sessão Extraordinária ocorrida na última quarta-feira (27/09), e menciona que 
alguns Vereadores criticaram e até deram entrevista julgando os Vereadores que não 
compareceu a sessão. Comenta que as críticas foram feitas sem que se soubesse o real 
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motivo das ausências e justifica que no seu caso precisou levar seu filho mais novo ao 
pronto atendimento da Santa Casa por motivo de Saúde, e que por sinal foi muito mal 
atendido, tendo que pagar para passar pelo convênio médico, já que sua família não é 
conveniada.    
2. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Afirma que os serviços de Saúde no 
Município de São Roque funcionam apenas para algumas pessoas. Cita como exemplo 
situação ocorrida com Munícipe em tratamento quimioterápico que foi transportado pela 
Prefeitura de São Roque até o Município de São Paulo e deixado lá. Segundo relatado o 
motorista teria deixado um número de telefone para que o Munícipe ligasse quando 
estivesse liberado para retornar ao Município de São Roque, no entanto, após várias 
tentativas o motorista não atendeu ao telefone e o munícipe, após um tratamento de 
saúde extremamente desgastante, precisou se deslocar até o terminal rodoviário para 
retornar a São Roque. Defende que o Poder Executivo seja cobrado no sentido de que a 
“Saúde” no Município funcione de forma eficiente para todos. Relata ter elaborado um 
Requerimento ao Executivo solicitando informações sobre o procedimento adotado pela 
Central de Veículos da Prefeitura no que tange ao transporte de pessoas para 
tratamento de saúde em outros Municípios. Afirma que medidas precisam ser tomadas, 
pois quando se trata de Saúde não se pode esperar. 
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Concorda que quando se trata de Saúde 
não há o que se esperar para que se tomem providências. Quanto à Santa Casa, 
acredita que o que esteja faltando não seja dinheiro e sim profissionais qualificados. 
Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Afirma que problemas na área da 
Saúde existem no Brasil todo, o que difere é a forma de tratamento desses profissionais 
da área para com os que necessitam desses serviços. 
Aparte Vereador Julio Antonio Mariano: Informa, direcionando-se à fala do 
Vereador Rogério Jean, que não é previsto no SUS a disponibilização atendimento de 
pediatria para atendimento emergencial, pois, por conta dos custos que a contratação 
desse serviço traria, é necessário acordo entre o Executivo e a Santa Casa, para 
verificar a possibilidade de arcar com tais valores.  
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Informa que no próximo dia 06, haverá uma 
reunião, nesta Casa, em que a representante da Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia estará presente, sendo uma oportunidade para se discutir os assuntos 
levantados. 

3. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Relata que em visita a uma cidade pequena se 
admirou com a organização do local, o que poderia ser exemplo à cidade de São Roque 
que continua sempre da mesma forma, e sem investimentos na parte turística. 

Ordem do Dia: 
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1. Projeto de Decreto Legislativo Nº 011/2017-L, de 15/09/2017, de autoria da  
Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade 2017, que “Dispõe sobre a 
aprovação do Parecer TC nº 2450/026/15, do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, favorável à aprovação das contas da Prefeitura da Estância Turística de São 
Roque, Exercício Financeiro de 2015”.O Projeto foi rejeitado com 10 (dez) votos 
contrários dos Vereadores Etelvino Nogueira, Israel Francisco de Oliveira, José 
Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, Marcos Augusto Issa Henriques de 
Araújo, Marcos Roberto Martins Arruda, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Newton Dias 
Bastos, Rafael Tanzi de Araújo e Rogério Jean da Silva e 05 (cinco) votos favoráveis dos 
Vereadores  Alacir Raysel, Alfredo Fernandes Estrada, Flávio Andrade de Brito, José Luiz 
da Silva César e Rafael Marreiro de Godoy, em única discussão, votação nominal e 
maioria qualificada. 

 
Explicação Pessoal:  

1. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Cumprimenta a todos e fala a respeito de uma 
foto que circulou nas redes sociais, de um agente de trânsito multando um determinado 
veículo que estava estacionado em local onde havia placa de “proibido parar e 
estacionar”. Diz que logo começaram a tecer comentários nas redes sociais, 
condenando a ação do agente. Comenta que se posicionou favoravelmente ao agente 
de trânsito, que fez exatamente o seu trabalho, ao multar o veículo naquela situação. 
Fala que convidou também nas redes sociais as pessoas de bem a fazerem seus 
comentários e foram feitos mais de 60 comentários apoiando o Departamento de 
Trânsito e o agente de trânsito. Diz que é isso que espera da população são-roquense, 
o apoio à Guarda Municipal, a Polícia Militar, Polícia Civil, o Poder Público que age certo, 
a Prefeitura, defendendo o bem. Lembra que o Vereador Cabo Jean também defendeu 
a ação da Polícia Militar em face de ações realizadas durante as Festas de Agosto deste 
ano. Comenta que houve uma grande apreensão de drogas pela Polícia de São Roque e 
parabeniza a ação.  
Aparte Vereador Rogério Jean da Silva: Parabeniza o Vereador Rafael Marreiro de 
Godoy pelo seu posicionamento favorável ao agente de trânsito. 
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Tece comentários a respeito de Projeto de Lei 
que está propondo, com a ajuda do Departamento jurídico, que visa repreender aquele 
que promove a violência, o tráfico e o vandalismo nas escolas do Município. Fala que 
houve comentários nas redes sociais, dizendo que precisa haver um programa social 
para essas crianças. Diz que a pessoa que promove a violência, o tráfico e o vandalismo 
não é aluno, é vagabundo enrustido dentro das escolas. Fala que quem protege o 
vagabundo, é vagabundo também. Diz que o tratamento dado aos infratores deve ser 
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diferente do que se dá às crianças que necessitam de orientação, de assistência e que 
estejam desamparados pelos familiares. Fala que esse projeto vem para defender o 
professor.  
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Fala que concorda e apóia o esse Projeto do 
Vereador Rafael Marreiro de Godoy.  
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Fala que a Lei tem que ser 
cumprida e valer para todos. Diz que apóia esse Projeto do Vereador Rafael Marreiro de 
Godoy. 
Aparte Vereador Rogério Jean da Silva: Diz que também apóia o Projeto do 
Vereador Rafael Marreiro de Godoy e parabeniza o Vereador pela iniciativa. 
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Fala que o Projeto não visa tirar passe do 
aluno, mas trazer punição. 
Aparte Vereador José Alexandre Pierrone Dias: Comenta que é necessário 
estudar outra forma de punição diferente da suspensão do passe escolar, pois esse é o 
aluno que mais precisa freqüentar aulas. 

Encerram-se os trabalhos às 21h10min. 
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