
 

Ata da 35ª Sessão Ordinária de 23 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 18h15min. 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos pelo Vereador José Alexandre Pierroni Dias. 

1. A Ata da 34ª Sessão Ordinária, realizada em 16 de Outubro de 2017, foi lida e aprovada 
por unanimidade; 

2. A Ata da 32ª Sessão Extraordinária, realizada em 16 de Outubro de 2017, foi lida e 
aprovada por unanimidade; 

3. A Ata da 33ª Sessão Extraordinária, realizada em 16 de Outubro de 2017, foi lida e 
aprovada por unanimidade; 

Projetos do Executivo: 
1. Projeto de Lei Nº 68/2017-E, 19/10/2017 de autoria do Poder Executivo, que 

“Autoriza a concessão administrativa de uso a Sociedade Protetora dos Animais e dá 
outras providencias”. 

Projetos do Legislativo: 
1. Projeto de Lei Nº 77/2017-L, 19/10/2017 de autoria do Vereador Newton Dias 

Bastos, que “Altera a Redação do Art. 2º da Lei nº2056, de 23 de junho de 1992”. 
2. Projeto de Lei Nº 78/2017-L, 19/10/2017 de autoria do Vereador Rogério Jean da 

Silva, que “Dá denominação de "Rua Antonio Trujillo Neto" à via pública localizada no 
Distrito de Maylasky”. 

3. Projeto de Lei Nº 79/2017-L, 20/10/2017 de autoria do Vereador José Alexandre 
Pierroni Dias, que “Institui no Município o Dia da Proteção e do Bem-Estar Animal e dá 
outras providências”. 

4. Projeto de Lei Nº 80/2017-L, 20/10/2017 de autoria do Vereador José Alexandre 
Pierroni Dias, que “Dispõe sobre Campanha de Conscientização a ser desenvolvida nas 
escolas da Rede Pública Municipal sobre a posse e propriedade de animais domésticos 
e/ou de estimação”. 

5. Projeto de Lei Nº 81/2017-L, 20/10/2017 de autoria do Vereador José Alexandre 
Pierroni Dias, que “Dispõe sobre a proibição de prática de maus tratos em  animais 
domésticos e ou domesticados, silvestres, nativos ou exóticos , e dá outras 
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providências”. 
 

Requerimentos: 
1. Vereador Rogério Jean da Silva Nº 203 - Solicita informações sobre o antigo trecho 

da Rodovia Raposo Tavares; Nº 207/2017 - Solicita informações sobre serviço de táxi 
no Município de São Roque. 

2. Vereador Etelvino Nogueira Nº 204 - Reitera Requerimento nº180/2017, 
Solicitando informações complementares e concretas sobre a possibilidade da Guarda 
Municipal permanecer, durante o período de aula, nas Escolas Municipais, para vistas a 
inibir a violência no ambiente escolar; Nº 205/2017 - Reitera Requerimento 
nº181/2017, solicitando informações complementares e concretas sobre a possibilidade 
da Prefeitura Municipal manter um plantão de fiscalização (fixo) nos finais de semana e 
feriado prolongado no Município. 

3. Vereador José Luiz da Silva César Nº 209/2017 - Solicita informações referentes 
ao contrato vigente entre o Poder Executivo e o SINDUSVINHO - Sindicato da Indústria 
do Vinho de São Roque, conforme LEI 3630/2011 

4. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda Nº 208/2017 - Solicita informações 
sobre a arrecadação de forma discriminada do Departamento de trânsito, e qual o 
volume de dinheiro em caixa hoje. 

5. Vereador Rafael Marreiro de Godoy Nº 206/2017 - Solicita informações sobre a 
concessão de pontos facultativos na Estância Turística de São Roque 

Indicações: 
1. Vereador Rogério Jean da Silva Nº 1048 - Solicita operação tapa-buraco na Rua 

Santa Quitéria, altura do nº 567; Nº 1049 - Solicita operação tapa-buraco na rotatória 
da Avenida Brasil com a Avenida Bandeirantes, defronte com o Supermercado São 
Roque.; Nº 1050 - Solicita o serviço de roçada na Rua Frederico Amosso, Jardim Rene, 
nas margens do córrego; Nº 1051 - Solicita reparo na ponte de madeira no final da 
Rua Laurindo Luiz de Andrade, que liga os Bairros Guaçu e Santo Antônio.; Nº 1052 - 
Solicita poda de galhos na Rua Alfredo Salvetti, defronte à Unidade de Saúde CSII e 
Supermercado São Roque e Na Rua João Keneddy em frente ao Fórum.  (Foto); Nº 
1053 - Solicita o serviço de roçada na Avenida Aracaí, da Brasital até o Jardim Renê.; 
Nº 1054/2017 - Solicita os serviços de motonivelamento e roçada na Estrada Romão 
Dias Góes, imediações da Hípica São Roque. 

2. Vereador Rafael Tanzi de Araújo Nº 1055 - Solicita extensão da rede de água 
encanada na Rua Mandovi I, Distrito de Maylasky.; Nº 1056 - Solicita instalação de 13 
bicos de luz na Rua Mandovi I, Distrito de Maylasky.; Nº 1057 - Solicita poda dos 
galhos das árvores localizadas na Rua Mandovi II, Distrito de Maylasky.; Nº 1058 - 
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Solicita extensão de água encanada na Estrada do Cometa, Distrito de Maylasky.; Nº 
1059 - Solicita extensão de água encanada na Estrada dos Pessegueiros, Bairro Gabriel 
Piza.; Nº 1060 - Solicita extensão de água encanada na Rua Margarida Korte, Distrito 
de Maylasky.; Nº 1061 - Solicita extensão de água encanada na Rua Gustavo Lauro 
Korte, Distrito de Maylasky.; Nº 1062 - Solicita os serviços de manutenção e iluminação 
pública na Estrada dos Pessegueiros, Bairro Gabriel Piza; Nº 1063 - Solicita serviço de 
manutenção e iluminação pública, na Estrada da Ponte Lavrada, Capela do Cepo, 
Barroca Funda, Margarida Korte e Gustavo Lauro Korte.; Nº 1064/2017 - Solicita 
manutenção no piso da quadra da Escola Tibério Justo da Silva, localizada no Distrito 
de Maylasky. 

3. Vereador Julio Antonio Mariano Nº 1065/2017 - Sugere ao Poder Executivo a 
criação de um Plano de Cargo e Carreira e o fim da incorporação de décimos aos 
Servidores Públicos. 

4. Vereador Alacir Raysel Nº 1066 - Solicita estudo para a colocação de uma 
lombofaixa, e se possível, um redutor de velocidade, no final da Avenida Zito Garcia, 
chegando no Bairro Taboão.  (Foto em anexo); Nº 1067 - Solicita estudo visando a 
implantação de uma rotatória, na Raposo Tavares para as pessoas terem acesso à 
Avenida Panellinni. (Foto em anexo); Nº 1068 - Solicita que seja colocado um ponto de 
ônibus com abrigo, na Raposo Tavares,  após a passarela, sentido São Paulo. (Foto em 
anexo); Nº 1069 - Solicita uma lombofaixa na Rua Santa Rosalina, Jardim Villaça.; Nº 
1070/2017 – Solicita estudo visando a abertura do trevo para a passagem de veículo, 
Bairro Gabriel Pizza (foto em anexo). 

5. Vereador Etelvino Nogueira Nº 1071 - Solicita estudo para asfaltamento do 
restante da Rua Capitulina, bairro do Pavão; Nº 1072 - Solicita providências junto a 
Sabesp , referente a instalação do reservatório de água e rede de abastecimento de 
água na Vila Lino, bairro do Caetê; Nº 1073 - Solicita a colocação de bica corrida na 
Estrada da Serrinha do Carmo; Nº 1074 - Solicita ao Poder Executivo que encaminha a 
esta Casa de Leis um Projeto para construção de ponte de ferro ou concreto na Rua 
Capitulina, divisa com Ibiúna , bairro do Pavão; Nº 1075 - Solicita ao Poder Executivo 
que encaminhe a esta Casa de Leis um  Projeto de revitalização das ruas do Morro do 
Mirim, bairro do Mirim .; Nº 1076 - Solicita que o Poder Executivo encaminhe a esta 
Casa de Leis um Projeto para implantação de academia ao ar livre no bairro do Carmo; 
Nº 1077 - Solicita ao Poder Executivo que encaminhe a esta Casa de Leis um Projeto 
referente a urbanização da Vila Lino, bairro do Caetê; Nº 1078 - Solicita  a realização 
dos serviços de motonivelamento e cascalhamento nas ruas do Loteamento Las brisas; 
Nº 1079 - Solicita a realização de manutenção geral no Terminal Rodoviário Ayrton 
Senna, Centro; Nº 1080/2017 - Solicita a realização de manutenção geral na Praça do 
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Largo dos Mendes, Centro. 
6. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda Nº 1081 - Solicita que seja feitos 

estudos para implantação de dispositivos inteligentes de controle de tráfego nos 
principais sinais de trânsito do Município; Nº 1082/2017 - Solicita fiscalização 
eletrônica por radar na Avenida Bandeirantes, Avenida Bernardino de Lucca e John 
Kennedy. 

7. Vereador José Alexandre Pierroni Dias Nº 1083 - Solicita a viabilidade de estudo 
para implantação de mão única na Rua Tibério Justos da Silva, se não em seu todo, 
apenas o início da mesma; Nº 1084 - Solicita a retirada de areia próximo a lombada da 
Rua Tibério Justo da Silva, altura do nº80, Cambará; Nº 1085 - Solicita a limpeza das 
calçadas, assim como o reparo do asfalto de obras realizadas pela SABESP na Avenida 
Vereador Arthur Salvetti, Flórida; Nº 1086 - Solicita a limpeza do córrego da Avenida 
Arthur Salvetti; Nº 1087 - Reitera Indicação nº 961 e 337 , Solicitando a colocação de 
duas lombadas na Avenida Três de Maio, próximo aos nºs 789 e 923.; Nº 1088 - 
Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento em via pública 
conhecida como Taxaquara, próximo a Estrada da Serrinha e Acampamento Aldeia; Nº 
1089 - Solicita a realização de manutenção das luminárias da Rua Antonio de Moraes  
e Anésio de Moraes, Cambará,; Nº 1090 - Solicita a retirada dos arbustos que estão 
derrubando o muro do Cemitério da Paz, assim como a manutenção dos muros que já 
estão comprometidos.; Nº 1091 - Reitera Indicação nº385/2017, solicitando a poda 
das árvores na Rua Júlio Xavier Ferreira, altura do nº314/ G75 assim como a troca das 
lâmpadas queimadas da referida via.; Nº 1092/2017 - Reitera Indicação nº771/2017, 
solicitando o serviço de poda das árvores da rotatória da Rua José Vitório Cavalheiro, 
Bairro Jd. Maria Trindade e da Rua Álvaro Villaça. 

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

Tribuna: 
1. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Fala da grande alegria em 

votar o Projeto de Lei 68, enviado do pelo Poder Executivo à Câmara dos Vereadores, 
voltado para a proteção animal, que autoriza a concessão administrativa de uso de 
terreno público à Sociedade Protetora dos Animais. Diz que há 5 anos trava essa luta 
em favor da proteção animal com a concessão de terreno, como tem documentado na 
Indicação nº 780/2013 e Ofício Vereador nº 13/2017. Agradece ao Prefeito Cláudio 
Góes pelo envio do projeto para a Câmara dos Vereadores. Comenta que no mandato 
passado, teve sete projetos voltados para a proteção animal aprovados por 
unanimidade. Pede aos nobres pares o apoio a esse Projeto, que não é do Vereador 
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Guto Issa, mas de todos os Vereadores. Comemora um excelente ano do seu mandato, 
no qual foi atendido recebendo duas emendas parlamentares sendo, a primeira emenda 
no valor de R$245.850,00 enviada pelo Deputado Federal Ricardo Trípoli, que será 
voltado para infra-estrutura, conforme determinação do Poder Executivo e a segunda 
emenda no valor de R$200 mil reais, enviada pelo Deputado Federal Rogério Nogueira, 
para pavimentação e infra-estrutura de via pública no bairro Gabriel Piza. Fala que com 
as duas emendas soma o valor de 445 mil reais, que paga mais que o valor de 4 anos 
do próprio salário. Tem a grata satisfação de anunciar a eminência da construção da 
pista de skate, que é um projeto de 5 anos e será realizado na Av. Aracaí, entre a  
Brasital e a Câmara dos Vereadores. Diz que esta é uma promessa de campanha do 
Prefeito Cláudio Góes e do Vereador Guto Issa, e recentemente o DADETUR 
(Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos municípios Turísticos) publicou no 
diário oficial do Estado, a anuência para a construção da pista de skate. Fala que em 
parceria com a Diretoria do Esporte, a qual agradece na pessoa do seu Diretor, Márcio 
Feltrin e do Chefe de Divisão, Ricardo, foram realizados 9 eventos, e em Novembro 
acontecerá a Copa Euro de Futsal, com a participação de 8 cidades da região. Comenta 
que esse ano presidiu a Comissão de Constituição e Justiça (CCJR), responsável pela 
apreciação da legalidade de todos os projetos que tramitam pela Câmara dos 
Vereadores, e também presidiu a CAR do Plano Diretor, que analisa as propostas para o 
Plano Diretor do próximo ano. Parabeniza a Sociedade Protetora dos Animais, que 
trabalha com seriedade e dedicação. 

2. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Parabeniza a Sociedade Protetora dos 
Animais, e almeja que o Projeto de Lei 68, enviado do pelo Poder Executivo que 
autoriza a concessão administrativa de uso de terreno público, possa trazer conforto 
aos animais e melhores condições de trabalho para a instituição. Parabeniza o Vereador 
Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, pelo luta e empenho nos últimos 5 anos na 
questão da proteção dos animais. Comenta que na última sexta-feira, esteve no 
município de Piracicaba juntamente com Vereador Cabo Jean e o Chefe de Gabinete 
Celso Melo, na qual conseguiram efetivar emenda parlamentar no valor de 300 mil 
reais, que será destinada à infra-estrutura. Fala que o Vereador Cabo Jean, explanará 
com mais detalhes a destinação dessa emenda.  Diz que nessa semana, terão início as 
obras na Rodovia Lívio Tagliassaki (acesso à Rodovia Castelo Branco), que contou com 
o apoio de Vereadores, da CAR Raposo Tavares (Comissão de Assuntos Relevantes 
Raposo Tavares) e do DER (Departamento de Estradas e Rodagem). Fala que também 
propôs que seja colocada iluminação solar ao longo do acesso, para que auxiliem na 
iluminação e redução de acidentes. Diz que inicia a limpeza, capinação, troca de placas 
de sinalização na estrada da Serra. Fala que na sexta-feira, em conversa com o 
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Deputado Federal Roberto de Moraes, teve início um projeto que trata benefícios ao 
Estado de São Paulo, a respeito de motoristas que são devidamente habilitados, no 
entanto, não são alfabetizados e não tem capacidade de saber o que significam as 
placas de sinalização, causando acidentes nas rodovias. Comenta que esses motoristas 
conseguem suas carteiras de habilitação de forma ilícita e ao serem parados nas 
rodovias, a autoridade policial não faz averiguação se este condutor sabe ou não ler, 
apenas, analisa o documento apresentado. Fala que os Vereadores vêm ajudando o 
Prefeito Cláudio Góes, na medida em que vem sendo possível conciliar os trabalhos 
entre o Executivo e o Legislativo, sempre buscando melhorias para o município e a 
celeridade do da Administração Pública. 

3. Vereador Newton Dias Bastos: Cumprimenta os representantes da Sociedade 
Protetora dos animais e diz que é muito prazeroso receber tantas pessoas na Câmara. 
Fala que foi postado em redes sociais que a apresentação da LOA (Lei Orçamentária 
Anual) foi apresentada aos munícipes às 15 horas e que muitas pessoas não puderam 
participar, gerando muitas reclamações. Diz  que a Presidência da Câmara, junto com a 
Comissão de Orçamentos, decidiu que esse ano, a LOA seria apresentada num horário 
que a maioria das pessoas pudessem acompanhar e, no entanto, no dia da 
apresentação a Câmara estava praticamente vazia, comparecendo apenas 4 munícipes. 
Fala que no primeiro ano de gestão, a Administração trabalha com um orçamento 
elaborado pelo Gestor anterior. Cita que nessa votação quando foram votar o 
Orçamento do Plano Plurianual, os Vereadores foram chamados pelo Prefeito, que 
explanou que estava administrando um orçamento que não foi elaborado pela sua 
gestão, sendo que com as emendas apresentadas, seria ainda mais difícil trabalhar. Diz 
que o orçamento da gestão anterior era superfaturado, sendo que o déficit para o ano 
seria em torno de 20 milhões. Fala que o trabalho do Vereador é extremamente 
importante, pois visa colocar no orçamento os anseios dos munícipes.  
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Fala que quem sabe dos anseios da população 
são os Vereadores e que não podem permitir que seja feito um orçamento entre quatro 
paredes. 
Vereador Newton Dias Bastos: Fala que nesse ano, os Vereadores da atual 
Legislatura estarão contribuindo efetivamente no planejamento e desenvolvimento do 
Orçamento da cidade de São Roque. 

4. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Parabeniza os Vereadores, membros e 
simpatizantes pela luta para ajudar e proteger os animais da cidade. Fala que, de todos 
os seus mandatos, esses são os primeiros 10 piores meses já governados. Diz que não 
adianta ficar culpando a gestão passada, pois quando alguém se candidata a Prefeito 
tem que saber dos problemas que irá enfrentar. Informa que São Roque vem passando 
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pelo pior índice de criminalidade já visto por ele.  
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Fala que já fez requerimentos pedindo para 
que a Guarda Municipal ficasse fazendo ronda nas escolas para intimidar os criminosos.  
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Diz receber vários ofícios de professores 
pedindo materiais básicos para escola. Fala que no Distrito de São João Novo não há 
incentivo ao esporte. Relata a falta de prevenção dos rios e com a chegada das chuvas 
os alagamentos serão frequentes por falta de limpeza. 
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Concorda que a cidade está 
passando por momentos muito complicados, e antes a Guarda Municipal tinha veículos 
alugados, mas sem efetivo suficiente para utilizar.  
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Fala que o dinheiro do povo tem que ser gasto 
com o povo e não adianta o governo economizar e guardar o dinheiro e mesmo assim a 
população ficar sem saúde, educação e medicamentos.      

5. Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Parabeniza os Vereador responsáveis pelo projeto 
de proteção aos animais e a todos que ajudam à associação protetora dos animais. Fala 
do problema que vem ocorrendo com a coleta de lixo. Diz ter recebido ligações de 
munícipes de vários bairros da cidade alegando a falta de coleta de lixo na sua rua. 
Relata que a empresa deveria ter 6 caminhões de lixo trabalhando sendo que na 
verdade apenas 2 estão em atividade e 4 quebrados. Exalta sua indignação e fala 
nunca ter visto as praças da cidade com tanto lixo. Fala da obra de reconstrução da 
Marginal e diz que o serviço que vem sendo feito é muito mal feito, guias tortas e a 
fiscalização é uma empresa contratada pela própria empresa.  
Aparte Vereador Israel Francisco Oliveira: Fala que foi junto com o engenheiro da 
prefeitura fiscalizar a obra, e o responsável da reconstrução explicou as etapas da obra. 
Diz que a empresa precisa contratar um engenheiro para fazer laudos técnicos sobre 
andamento e idoneidade da obra e com isso conseguir com Banco da Caixa o dinheiro 
para continuar.           
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Questiona a demora da reconstrução da 
Marginal e por ser uma obra emergencial teria que se trabalhar aos fins de semana. 
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que o recurso para a 
reconstrução foi obtido na administração passada. Diz não defender o antigo Prefeito, 
mas a obra só esta sendo feita graças a essa conquista da antiga administração.     

6. Vereador Rogério Jean da Silva: Parabeniza a os membros e simpatizantes da 
Sociedade Protetora dos Animais e os Vereadores que lutam para ajudá-los. Exalta sua 
felicidade com a conquista de emendas parlamentares para infra-estrutura da cidade.  
Aparte Vereador Marcos Augusto Henriques Issa de Oliveira: Parabeniza o 
Vereador pela jornada e o belo mandato que vem fazendo.  
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Vereador Rogério Jean da Silva: Informa sua visita nos municípios de Cotia e São 
Paulo para pedir melhoria da SP-050 conhecida como Estrada a Aeronáutica e Rodovia 
Quintino de Lima perto da SABESP que está desmoronando e em breve será executado 
os serviços necessários. Explana sua opinião sobre Uber e com crise atual, reconhecer 
os UBERs será de extrema importância para cidade pois é uma pratica legal. Fala do 
decreto municipal de 2014 sobre os taxistas. Diz que há muitos artigos sendo 
descumpridos como apenas 1 veiculo por proprietário ou o taxímetro estar ligados em 
todas as corridas 
Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Fala do monopólio que existe e 
quando ele se quebra e surge a concorrência tudo se torna mais barato. 
Vereador Rogério Jean da Silva: Fala dos critérios que existe para ser motorista do 
Uber 
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que os taxistas não são contra 
a vinda do UBER mas exigem a regulamentação.  
Vereador Rogério Jean da Silva: Informa que se tudo ocorrer dentro do esperado o 
Senado Federal estará regulamentando o UBER no Brasil. Fala que respeita a classe dos 
taxistas, mas diz não poder ir contra um desejo da população. Diz que passou por São 
Paulo e viu o impostômetro com 1trilhão e setecentos milhões de reais. 

Ordem do Dia: 
1. Projeto de Lei Nº 60/2017-L e EMENDA, 20/09/2017, de autoria do Vereador 

Rogério Jean da Silva, que "Dispõe sobre a aplicação de sanções à pessoa que urinar 
em vias ou logradouros públicos, em especial, quando da realização de grandes 
eventos, no município de São Roque, e dá outras providências". A EMENDA e o Projeto 
foram rejeitados com 10 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, Rafael Marreiro de Godoy, Rafael Tanzi de Araújo e 04 (quatro) votos favoráveis 
dos Vereadores Israel Francisco de Oliveira, Marcos Roberto Martins Arruda, Mauro 
Salvador Sgueglia de Góes e Rogério Jean da Silva em única discussão, votação 
nominal e maioria simples. 

2. Projeto de Lei Nº 63/2017-L, 23/09/2017, 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”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em 
única discussão, votação nominal e maioria simples. 

3. Projeto de Lei Nº 67/2017-L, 05/10/2017, de autoria do Vereador Rogério Jean da 
Silva, que “Dá a denominação de ”Rua Valcir Lucas" à via pública localizada no Distrito 
de Maylasky”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação 
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nominal e maioria simples. 
4. Projeto de Lei Nº 68/2017 - De autoria de Rogério Jean da Silva, Dá denominação 

de "Rua Vera Lucia de Araújo" à via pública localizada no Distrito de Maylasky. 
5. Projeto de Lei Nº 72/2017-L, 10/10/2017, de autoria do Vereador Rogério Jean da 

Silva, que “Dá denominação de "Roque Rodrigues" à via pública localizada no Bairro da 
Campininha”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação 
nominal e maioria simples. 

6. Projeto de Lei Nº 66/2017-E e EMENDA, 11/10/2017, de autoria do Poder 
Executivo, que “Dispõe sobre a alteração da Lei nº 3.039, de 26 de março de 2007”. A 
EMENDA foi aprovada por 13 (treze) votos favoráveis dos Vereadores 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, Rafael Marreiro de Godoy, Rafael Tanzi de Araújo e 
um voto contrário do Vereador Rogério Jean da Silva. O Projeto foi aprovado por 
unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria simples.  
 
 

Explicação Pessoal:  
1. Vereador Etelvino Nogueira: Comenta ter feito uma visita à obra da marginal, que 

mesmo com todas as dificuldades será em breve encerrada. Cita que inúmeras obras 
públicas apresentam problemas na qualidade, a exemplo da Avenida Zito Garcia, com 
partes do asfalto afundando, das rachaduras nas paredes da Escola Municipal do Bairro 
Juca Rocha, e também da péssima qualidade das calçadas da cidade. Lembra que 
recentemente foi realizada nesta Casa uma reunião com a Comissão de Saúde, para 
discutir assuntos relacionados aos repasses para a Santa Casa. Lembra ainda que 
haverá uma reunião com a Comissão de Obras, no próximo dia 25. Diz ser mais difícil 
fazer um bom papel de Vereador do que ser eleito, pois tudo que se pretende fazer 
quando eleito esbarra em interesses pessoais de terceiros. Comenta sobre a obra de 
perfuração de um poço artesiano no Bairro Vila Lino que foi concluída na última quinta-
feira. Salienta a importância desse poço para a comunidade local, e que em breve será 
realizada a rede de abastecimento nas casas do bairro.  
Aparte Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Parabeniza o 
Vereador Etelvino Nogueira pelas conquistas que tem conseguido para as Comunidades 
Mombaça e Vila Lino.  
Vereador Etelvino Nogueira: Concede os méritos a todos os Vereadores, pois cada 
um a sua maneira colabora para as conquistas em diversas áreas, com o que mais se 
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identifica. Ressalta que se sente orgulhoso em ser Vereador de Bairros mais afastados, 
e levar melhorias para essas pessoas. 

2. Vereador José Luiz da Silva César: Comenta que essa semana serão entregues 
mais 30 Casas no Bairro Goianã. Questiona se as 30 pessoas que irão receber essas 
casas são as que realmente necessitam, pois há pessoas que já receberam negociando 
vendê-las ou fazer trocas. Diz ser necessário maior fiscalização e controle no cadastro 
de dados das pessoas beneficiadas. Ressalta a urgência na resolução do problema dos 
moradores do Bairro Jardim Brasília, que para se deslocarem até o centro de São Roque 
precisam passar por Mairinque, por conta da rota do ônibus, após a divisão do Bairro 
pela Rodovia Raposo Tavares. Considera ser esse um dos problemas mais graves do 
Município no momento. Afirma que há necessidade de abrir uma estrada ainda que de 
terra próximo ao local do Seminário, tendo em vista tratar-se de um local com 
população de cerca de 5 mil pessoas. 
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Discorda do Vereador José Luiz 
de que abrir uma estrada no local ou realizar expansão de moradia, seja a solução, pois 
quem for morar no local, precisará de condições de subsistência como: transporte, 
educação, etc. 
Vereador José Luiz da Silva César: Diz que o que questionou foi a falta de projetos 
e planejamento para melhoria dos bairros. Comenta mesmo após o acolhimento de 
mais de 50 famílias no Bairro Goianã, a creche continua a mesma capacidade. Cita que 
a referida creche foi assaltada pela oitava vez, e que somente após diversas tentativas 
de contato com o Diretor da Educação, o mesmo foi até o local para verificar o 
ocorrido. Conta que após diversas tentativas conseguiu-se a colocação de um guarda 
para o período noturno no local. Afirma que o que ele deseja não é falar em tribuna 
sobre problemas apenas, mas sim a respeito das soluções conseguidas. Comenta ter 
conseguido a colocação de uma lombada na Rodovia Quintino de Lima, após ida ao 
DER, e falar diretamente com o Diretor do local. 
Aparte Vereador Julio Antonio Mariano: Afirma que o contorno a ser realizado no 
Jardim Brasília interligando-o ao Quinta dos Teixeiras no Bairro Vila Nova, está em 
andamento, porém há ainda etapas a serem feitas que não são tão simples. 

3. Vereador Júlio Antonio Mariano: Esclarece que a obra do contorno do Jd. Brasília, 
Quintas dos Teixeiras e Vila Nova, está em andamento, no entanto, serão necessárias 3 
desapropriações, cujas  áreas, serão cedidas à Prefeitura pelos respectivos 
proprietários. Fala que também é necessário a aplicação de recursos que no momento a 
Prefeitura não dispõe. Comenta que em virtude da falta desse recurso, solicitou ao 
Deputado Federal Carlos Zaratini, emenda, para que seja possível dar continuidade 
nessa obra, que assegurou essa emenda, para o início do próximo ano. Comenda que 
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mesmo que a emenda fosse disponibilizada ainda esse ano, não seria possível fazer a 
utilização, pois os terrenos que precisam ser desapropriados, ainda não foram cedidos 
pelos proprietários, de forma que é preciso respeitar o processo burocrático para esse 
feito. Esclarece que Prefeitura  ainda não é detentora da propriedade desses terrenos e 
não poderia continuar as obras. Diz que entende os anseios da população, no entanto, 
a obra continua em andamento. 

Encerram-se os trabalhos às 20h46min. 
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