Ata da 1ª Sessão Ordinária de 06 de Fevereiro 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,
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 18h00min.
Expediente:
Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos pelo Vereador Alfredo Fernandes Estrada.
1. A Ata da 1ª Sessão Extraordinária, realizada em 30 de Janeiro de 2017, foi lida e
aprovada por unanimidade;
2. A Ata da 2ª Sessão Extraordinária, realizada em 30 de Janeiro de 2017, foi lida e
aprovada por unanimidade;
3. O 1º Secretário faz a leitura do Demonstrativo de Receita Orçamentária e Financeira
Previdenciária referente a outubro, novembro e dezembro de 2016 da Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Roque, e informa que o mesmo encontra-se à disposição para consulta dos senhores Vereadores na Assessoria Técnica Legislativa;
4. O 1º Secretário faz a leitura dos Relatórios Mensais de Atividades da Coordenadoria
Municipal de Defesa Civil referente ao mês de Janeiro de 2017 da Prefeitura Municipal
da Estância Turística de São Roque, e informa que o mesmo encontra-se à disposição
para consulta dos senhores Vereadores na Diretoria Técnica Legislativa;
5. O 1° Secretário faz a leitura do Relatório Mensal sobre a execução da coleta, tratamento
e destinação final do Lixo referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2016, da
Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Roque, e informa que o mesmo encontra-se à disposição para consulta dos senhores Vereadores na Diretoria Técnica Legislativa;
6. O 1º Secretário faz a leitura do Relatório referente ao 3º, 4º e 5º Bimestre de 2016 e 2º
quadrimestre de 2016 em cumprimento a Lei Complementar n°101, de 04/05/2000 –
Lei de responsabilidade Fiscal, e informa que o mesmo encontra-se à disposição para
consulta dos senhores Vereadores na Assessoria Técnica Legislativa;
7. O Presidente convida para tomar assento junto a Mesa Diretora o Deputado Estadual
João Caramez, a quem, antes da Tribuna, é franqueada a palavra, período no qual faz
considerações sobre seu mandato, sobre a cidade de São Roque e recursos financeiros
que foram destinados ao Município.
Projetos do Legislativo:
1. Projeto de Lei nº 001-L, de 02/01/2017, de autoria do Vereador Etelvino Nogueira,
que “Revoga a Lei n°4533, de 18 de abril de 2016 e Dispõe sobre a obrigatoriedade do
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envio à Câmara, por parte da Prefeitura, de todos os Editais licitatórios e documentos
relacionados a despesa com dispensa de licitação”;
Projeto de Lei nº 004-L, de 09/01/2017, de autoria do Vereador Etelvino Nogueira,
que “Dá denominação de “Viela Augusto Pedro Platão” a viela pública localizada no Bairro do Carmo”;
Projeto de Lei nº 005-L, de 09/01/2017, de autoria do Vereador Julio Antonio Mariano, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de empresa concessionária de serviços públicos de distribuição de energia elétrica e demais empresas ocupantes de sua infraestrutura a se restringir à ocupação do espaço público dentro do que estabelece as normas
técnicas aplicáveis e promover a regularização e a retirada dos fios inutilizados, em vias
públicas da Estância Turística de São Roque e dá outras providências”;
Projeto de Lei nº 007-L, de 20/01/2017, de autoria do Vereador Mauro Salvador
Sgueglia de Góes, que “Institui o Dia Municipal do Seresteiro, no calendário Oficial da
Estância Turística de São Roque”;
Projeto de Lei nº 008-L, de 26/01/2017, de autoria do Vereador Rogério Jean da
Silva, que “Desabriga as gestantes da passagem pelas catracas do ônibus de transportes coletivos urbanos e dá outras providências”;
Projeto de Decreto Legislativo nº 001-L, de 20/01/2017, de autoria do Vereador
Julio Antonio Mariano, que “Concede Placa Homenagem à Doutora Leila Maria de Oliveira Camilo, em Sessão Solene Alusiva ao Dia Internacional da Mulher”;
Projeto de Decreto Legislativo nº 002-L, de 20/01/2017, de autoria do Vereador
Newton Dias Bastos, que “Concede Placa Homenagem à Professora Sidnea Capps Garcia, em Sessão Solene Alusiva ao Dia Internacional da Mulher”;
Projeto de Decreto Legislativo nº 003-L, de 20/01/2017, de autoria do Vereador
Etelvino Nogueira, que “Concede Placa Homenagem à Professora Wladilene Maryan Alves Duch, em Sessão Solene Alusiva ao Dia Internacional da Mulher”;
Projeto de Resolução nº 004-L, de 01/02/2017, de autoria do Vereador Israel
Francisco de Oliveira, que “Altera a Resolução 13/91 (Regimento Interno) estabelecendo que o Vereador sorteado em homenagens não participem dos próximos sorteios”;
Requerimentos:
Vereador José Luiz da Silva César– nºs: 005. Solicita informações sobre a vigência
e execução do contrato de concessão de execução e exploração de serviços de água e
esgoto do Município de São Roque com a Sabesp; 009. Solicita informações sobre o
Conjunto Habitacional de Interesse Social “Parque Lago dos Patos”; 013/2017. Solicita
informações sobre o terreno conhecido como estacionamento do shopping, localizado
entre a Avenida Antonino Dias Bastos e Enrico Dell’ Acqua;
Vereador Julio Antonio Mariano– nºs: 007. Solicita informações sobre a concessão
de direito real de uso de bem público à Associação Cultural Esportiva de Projeção Prol
Atleta autorizada pela Lei Municipal n°3920, de 10 de Dezembro de 2012; 008. Solicita
informações a respeito da realização do serviço “limpa Fossa” no âmbito da Estância
Turística de São Roque; 010/2017. Solicita informações sobre a situação que se en-
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contra o Ginásio de Esportes “Luiz Antonio Araújo – Dudu”, Bairro do Junqueira;
Comissão Permanente de Planejamento, Uso e Ocupação do Solo – nº:
012/2017. Solicita informações sobre a implantação de condomínios e loteamentos na
Estância Turística de São Roque.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada– nºs: 022/2017. Solicita informações referentes a eventual desvio de córrego para Estrada dos Mendes, próximo à chácara Serafim da Cruz;
Vereador Israel Francisco de Oliveira– nºs: 016/2017. Solicita informações sobre
a arrecadação da CIP (Taxa de Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública). Foi
solicitado pelo Vereador Etelvino Nogueira o adiamento do Requerimento para a próxima Sessão. O Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade em discussão simbólica.
Indicações:
Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo– nºs: 001. Solicita a construção de uma Pista de Skate em nosso Município; 002. Solicita a reconstrução do Parquinho localizado no Largo dos Mendes; 003. Reativação do Projeto Manhã de Lazer na
Avenida Bandeirantes com a inclusão de monitores e brinquedos para as crianças; 004.
Solicita a criação do Museu Municipal de São Roque; 005. Solicita a criação da Divisão
de Iluminação Pública; 006. Solicita que seja realizada a mudança do CCZ ( Serviço de
Controle de Zoonoses) do Paço Municipal para uma área mais apropriada para os animais, de preferência em zona rural; 007. Solicita ao Poder Executivo, assim como a SABESP a ligação de água nos Bairros do Cascavel e Rancharia; 043. Solicita que seja criada a Casa dos Conselhos no Município; 051. Solicita a que todas as lâmpadas da cidade sejam substituídas por lâmpadas de LED; 052/2017. Solicita que dois microônibus
sejam disponibilizados para atender os bairros mais afastados de nosso Município.
Vereador Julio Antonio Mariano– nºs: 008. Solicita a colocação de placas de
sinalização de transito na Vila São Rafael e Jardim Nova Brasília; 009. Solicita que seja
feita uma interligação entre as ruas Maria Conceição Lemos do Jardim Brasília com a
Rua Álvaro Villaça do Jardim Quinta dos Teixeiras, para passagem de veículos; 010.
Indica que seja implantada mão única de trafico de veículos na Rua Joaquim Silveira
Mello, Bairro Santa Quitéria, sendo o sentido obrigatório do Centro (Rua Santa Quitéria) para o Bairro (Av. Prefeito Bernardino de Lucca; 011. Indica que seja permitido o
acesso de veículos há Rua Bahia por quem vem da Rua Brasil sentido Centro bairro;
012. Indica ao Executivo a possibilidade de incluir uma tolerância de 10 minutos (sem
custos)para os usuários da Zona Azul do Município; 013. Indica ao executivo que seja
retirado o "bota fora" que se encontra no recinto da Prefeitura ( ex campo da Peterco) e
que no local seja construído uma nova área de lazer; 014. Indica ao Executivo que seja
criado "Eco Pontos" para descartes de entulhos para a população; 015. Indica a criação
de "Bota Fora" municipal para descartes de entulhos; 016. Indica operação "Tapa Buraco" e recapeamento das Ruas da Vila Nova São Roque, Marieta e Jardim Quinta dos
Teixeiras; 017/2017. Solicita os serviços de roçada, capinação e limpeza nas ruas da
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Vila São Rafael e Jardim Nova Brasília.
3. Vereador José Alexandre Pierroni Dias – nºs: 018. Solicita a retirada de rede de
esgoto comum no Interior dos Quintais das residências no Bairro do Cambará; 019. Solicita a Sabesp o desentupimento da rede de esgoto localizada na Rua Maria Paschoína
Isolina Salvetti de Oliveira, no Bairro do Santo Antonio; 020. Solicita o estudo sobre a
possibilidade de organizar, junto a Estação Experimental Apta São Roque para que seja
realizada a capitação e armazenamento das águas dos córregos; 021/2017. Solicita o
estudo sobre a possibilidade de realização de aprofundamento do leito do córrego do
Cambará.
4. Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 022. Solicita a e realização dos serviços de
motonivelamento e cascalhamento no Loteamento Clube dos Oficiais da Policia Militar,
Bairro do Carmo; 023. Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento no Loteamento Las Brisa e Sun Valey, Bairro do Carmo; 024. Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento no Loteamento Horizonte Verde I, II, III e IV, Bairro do Caetê; 025. Solicita o asfaltamento da Estrada do Aguassaí,
Bairro do Carmo; 026. Solicita a realização do serviço de motonivelamento no Bairro do
Mombaça I, II e III; 027. Solicita o asfaltamento da Estrada do Moreira, Acácias, Bairro
do Saboó; 046. Solicita providências para que seja restabelecido o funcionamento da
Creche que fica localizada na Rua Madressilva, Vila Amaral; 047. Solicita roçada na Escola EMEI Joaquim Silveira dos Santos, Bairro Juca Rocha; 048. Solicita aquisição de
um micro-ônibus para o transporte de pacientes do ambulatório; 049/2017. Solicita
manutenção na cabeceira da Ponte Osmar Braz da Costa, Jardim Camargo.
Vereador Flávio de Andrade Brito – nºs: 028. Solicita os serviços de roçada, capinação e limpeza de todo o Distrito de São João Novo; 029. Solicita a realização das
reformas necessárias junto à Praça Takeshi Ishimaru, localizada no Centro do Distrito
de São João Novo; 030. Solicita a construção de uma sub Prefeitura no Distrito de
São João Novo; 031. Solicita ambulância 24horas para o Distrito de São João Novo;
032. Solicita ampliação da EMEI do Distrito de São João Novo; 044. Solicita que o
transporte escolar que atende a Rua Ari Coelho de Miranda, localizada no Distrito de
São João Novo, realize o trajeto completo na rua mencionada; 045/2017. Solicita o
retorno do transporte escolar no Bairro Volta Grande, Distrito de São João Novo.
5. Vereador Israel Francisco de Oliveira – nºs: 033. Solicita a construção de um
vestiário no campo do Saboó; 034. Solicita a colocação de redes de proteção para o
campo do Saboó; 035. Solicita construção de ponte interligando a Rua Laurindo e Rua
Colinas, sobre o rio Carambei; 036. Solicita a limpeza de todas as calçadas e vielas do
Bairro Jardim Boa Vista; 037. Solicita limpeza de calçadas e vielas do Bairro Alpes do
Guaçu; 038. Solicita limpeza de todas as calçadas e ruas do Guaçu; 039. Solicita poda
das árvores das Ruas, Lívio Tagliassachi, Governador Carvalho Pinto e Allan Kardec,
Jardim Boa Vista; 040. Solicita roçada das margens da Avenida Bernardino de Lucca,
Jardim Carambeí até a Vila Nova; 041. Solicita construção de ponte na Rua das Acácias,
em frente a quadra do Guaçu; 042/2017. Solicita projeto de Zumba, nos Bairros, Sa-
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boó, Guaçu, Vila Nova e Santo Antônio.
Vereador Rafael Tanzi de Araújo – nºs: 050/2017. Solicita a realização dos serviços de capinação e motonivelamento no Terreno da Prefeitura ao lado da EMEI de Maylasky, localizado na Rua Célia Asse Jacob, Distrito de Maylasky.
Vereador Alacir Raysel – nºs: 053. Solicita motonivelamento e cascalhamento,
implantação de guias e sarjetas, rede coletora de esgoto, rede de água, pavimentação
asfáltica e iluminação pública na Rua Dom José Gaspar e Rua Dom Pedro I, Jardim Villaça e Jardim Mosteiro; 054. Solicita pavimentação asfáltica na Rua Roque Soares de
Camargo, Jardim Santa Maria, Gabriel Piza; 055. Solicita pavimentação asfáltica, iluminação pública e paisagismo na Viela de acesso à Rua Santa Leocádia e Santa Virgínia,
Jardim Villaça; 056. Solicita roçada, capinação e limpeza nas vias públicas, na área verde e no ribeirão do Parque Primavera, Gabriel Piza; 057. Solicita limpeza no Ribeirão
localizado na Rua Libório Pereira Leite, na altura do número 644, bairro Gabriel Piza;
058/2017. Solicita limpeza, roçada, capinação, poda de árvores, limpeza das bocas de
lobo nas vias públicas dos bairros Jardim Villaça, Jardim Mosteiro, Taboão e Gabriel Piza.
Moções:
Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 001. De Pesar pelo falecimento da criança
Gabriel Felipe Roque de Lima; 004. De Pesar pelo falecimento da estimada Senhora
Maria Apparecida Ribeiro Barili; e 014. De Pesar pelo falecimento da estimada Senhora
Maria Martinez; 017/2017. De Pesar pelo falecimento de Evanil Theodoro de Aguiar;
Vereador Etelvino Nogueira e todos os demais Vereadores– nºs: 006. De Pesar
pelo falecimento do estimado Senhor ex-Vereador Ademar Marreiro
Vereador Alacir Raysel – nºs: 002. De Pesar pelo falecimento da estimada Senhora
Durvalina Maria Barbosa; 015/2017. De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor
Roberto Carlos Martins;
Vereadores Newton Dias Bastos e Alacir Raysel – nºs: 003/2017. De Pesar pelo
falecimento do estimado Senhor ex- Vereador Mario Luiz Sabbatini;
Vereador Newton Dias Bastos – nºs: 012/2017. De Pesar pelo falecimento do
estimado Senhor João Carlos Costa;
Vereador Rogério Jean da Silva – nºs: 005. De Congratulações à equipe “B” –
Equipe Bravo – da Policia Militar de São Roque, que no período de quarenta dias (de 29
de novembro de 2016 a 02 de janeiro de 2017) realizou a prisão de nove indivíduos, por
delitos praticados em diversos bairros de nossa cidade; 013. De Congratulações à Policia Civil de São Roque pela apreensão de 109 armas de fogos e munição de diversos
calibres, no Bairro Goianã; 20/2017. De Pesar pelo falecimento do estimado senhor
Aparecido Luiz Vicente.
Vereadores Julio Antonio Mariano e Newton Dias Bastos– nºs: 007/2017. De
Pesar pelo falecimento do estimado Senhor João Carlos Barcellos Ferreira;
Vereador Israel Francisco de Oliveira – nºs: 008. De Pesar pelo falecimento do
estimado Senhor José Maria de Campos; 009. De Pesar pelo falecimento da estimada
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Senhora Benedita Aparecida Martinho; 010/2017. De Pesar pelo falecimento da estimado Henrichi Crati;
9. Vereador Alfredo Fernandes Estrada – nºs: 019/2017. De Pesar pelo falecimento
da estimada Senhora Maria Aparecida Moraes;
10. Vereadores José Luiz da Silva Cesár, Rogério Jean da Silva e Alacir Raysel–
nºs: 021/2017. De Pesar pelo falecimento do Senhor Antonio Vieira.
Matérias analisadas no expediente:
1. Moções de Pesar – nºs: 001 a 004, 006 a 010, 012, 014, 015, 017, 019 a

021/2017– a Mesa Diretora a encaminhará.
2. Moções de Congratulações – nºs: 005 e 013/2017– Foram aprovadas por unani-

midade.
3. Indicações – nºs: 001 a 058/2017 - a Mesa Diretora a encaminhará.

Tribuna:
1. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Inicia seu discurso enfatizando que são
compatíveis numa Estância Turística como São Roque o Turismo e a geração de empregos, especialmente decorrentes das empresas. Lamenta que a falta de empregos na
cidade seja muitas vezes conseqüência da má vontade dos Administradores Públicos,
vez que empresários que buscam apoio da Prefeitura, raramente são atendidos. Comenta que, a exemplo de outros Vereadores, já levou à Prefeitura empresários que
pretendiam implantar empresas em nosso Município e que, como corriqueiramente acontece, não foi também atendido. Dá como exemplo o Município de Itu, cidade bastante desenvolvida, na qual indústria, comércio e turismo caminham harmoniosamente.
Deseja boa sorte ao atual Prefeito em sua gestão, e pede ao mesmo que priorize a
manutenção das estradas de terra do município, cuja maioria encontra-se em estado
precário. Deseja também boa sorte a todos os Vereadores eleitos e enfatiza que todos
devem trabalhar juntos pela cidade.
2. Vereador Etelvino Nogueira: Cumprimenta os novos Vereadores fazendo votos de
bom mandato a todos. Faz menção ao discurso do Deputado João Caramez, quando
esse menciona que algumas cidades “brincam de ser Estância”, e enfatiza que São Roque enquadra-se nessa situação, já que nunca houve um planejamento, ou uma ampla
discussão com a população sobre o assunto. Comenta que, salvo a gastronomia, que
dá certo graças ao empenho dos empresários do ramo, nenhum outro aspecto do turismo é bem aproveitado na cidade. Exemplifica citando a Brasital, importante ponto
turístico que sempre necessita de manutenção, e a Maria Fumaça, adquirida sem planejamento e que, até hoje, “não entrou nos trilhos”. Fala da importante Lei das Estâncias recentemente discutida na Assembléia Legislativa do Estado, e dos seus efeitos
sobre as Estâncias Turísticas do Estado que, estavam bastante “acomodadas” antes de
sua aprovação. Elogia o Deputado Estadual João Caramez, que sempre mostrou-se
extremamente prestativo e leal com a população de São Roque. Diz ter pleiteado ao
Deputado a pavimentação asfáltica da Estrada dos Moreiras e, mesmo não tendo apoi-
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ado o Deputado, recebeu o irrestrito apoio dele, e o trecho, hoje asfaltado daquela via,
assim está graças ao apoio do Deputado João Caramez, o que evidencia seu irrestrito
apoio e lealdade com a cidade de São Roque. Menciona ainda a pavimentação da Estrada do Cascavel, solicitada pelo ex-Vereador Mauro Antonio de Góes, pai do Vereador
Maurinho, também conquistada pelo apoio do Deputado. Externa sua grande preocupação com o quadro de Diretores da Prefeitura, e alerta o Prefeito que seus auxiliares,
podem ser responsáveis tanto pelos resultados positivos, quanto negativos de uma
Administração.
3. Vereador Flávio Andrade de Brito: Deseja que o Prefeito Cláudio Góes tenha um
bom mandato, e que o ex-Prefeito Daniel de Oliveira Costa, tenha um excelente ano,
em que possa refletir sobre o passado e sua administração. Afirma que as ruas de São
João Novo estão abandonadas e que muitas pessoas não entendem que o Vereador,
sem o apoio do Poder Executivo, não pode fazer nada. Esclarece que está a disposição
do atual Prefeito para ajudar a cidade no que for preciso. Lamenta sobre a postura de
alguns candidatos não eleitos e de alguns Vereadores eleitos que têm ido até o Distrito
de São João Novo, com falsas promessas e denegrindo a imagem deste Vereador. Fala
que esses Vereadores prometeram resolver alguns problemas no dia seguinte, mas que
fizeram simplesmente ofícios, coisa que qualquer pode fazer, sem obter resultados satisfatórios. Diz que não se opõem que outros Vereadores possam efetivamente ajudar,
solucionando os problemas da comunidade, mas não concorda com a postura desses
Vereadores que denigrem os colegas fazendo politicagem nos bairros. Diz respeitar
todos os Vereadores e espera receber o mesmo respeito. Enfatiza que não quer brigar
com ninguém, que espera uma Câmara de harmonia entre os Vereadores, onde um
possa ajudar o outro. Fala da reforma de uma praça no distrito de São João Novo em
que quatro ou cinco Vereadores já reivindicam tal melhoria como se fosse um pedido
individual de cada um, enquanto essa obra já estava planejada há alguns meses. Solicita ao Senhor Prefeito que dê atenção ao Distrito de São João Novo em reivindicações
que entende ser básicas como a limpeza das do Distrito, a segurança nas ruas, e a roçada urgente nas escolas, em que o mato cresce vertiginosamente. Fala ainda que há
mais de três meses não são trocadas lâmpadas queimadas nos postes do Distrito e que
São João Novo está cada vez mais insegura com essa situação. Enfatiza que sabe que
o ano é difícil em decorrência da situação financeira que se encontra o Município, mas
que vai pedir por serviços que reputa básicos para a população. Finaliza desejando um
bom ano aos Vereadores que deixaram seus mandatos e lembra que os mesmos serão
lembrados sempre com carinho nesta Casa.
4. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Cumprimenta a todos os Vereadores
eleitos, faz votos de uma profícua gestão ao Prefeito Cláudio Góes e agradece a presença do amigo Deputado João Caramez, que teve a satisfação, juntamente dos Vereadores Niltinho Bastos, Rafael Marreiro e Maurinho Góes, de apoiar, parlamentar que
tem feito a diferença em favor de São Roque.
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Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Registra que no período em que foi Provedor
da Santa Casa de São Roque, sempre contou com o apoio irrestrito do Deputado João
Caramez, inclusive com o “Pró-Santa Casa”, cujos recursos sempre foram, e até hoje
são, muito úteis à entidade.
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que vê com tristeza a situação de estradas do município, em condições absolutamente precárias, e pede paciência à população nesse início de mandato. Fala que uma das prioridades dessa Administração deve
ser a saúde pública e elogia a postura adotada em relação à retomada da Santa Casa
de Misericórdia de São Roque para a Irmandade, tirando a entidade das mãos de sanguessugas que tomaram dinheiro público que deveria ter sido investido na saúde dos
munícipes. Diz confiar em Deus e na justiça dos homens para que, brevemente, essas
pessoas respondam por seus atos. Comenta sobre sua preocupação com a duplicação
da Rodovia Raposo Tavares, especialmente em trecho do bairro do Marmeleiro. Esclarece que caso um dos moradores do bairro do Marmeleiro desejar fazer o retorno para
São Roque, só poderá fazê-lo na entrada da Fepema, na cidade de Mairinque. Lembra
que somente na Rua Horácio Manley Lane, no bairro do Marmeleiro, mais de 500 pessoas trabalham, muitos deles oriundos do próprio bairro do Marmeleiro. Sugere assim,
que sejam feitas duas obras, uma ligando o Jardim Brasília à Vila Nova, e outra ligando
a Avenida Horácio Manley Lane ao Jardim São Rafael. Fala ainda da sua preocupação
com a captação de águas pluviais na obra de duplicação da Rodovia Raposo Tavares,
cujas águas são todas desviadas para São Roque. Questiona se houve estudos para
constatar se o Município de São Roque suportaria esse volume de água.
Aparte Vereador Júlio Antonio Mariano: Diz que se for feita uma comparação entre as exigências dos municípios de São Roque e Mairinque, em relação às obras de
duplicação, constata-se que Mairinque foi bastante favorecida, já que o então Prefeito
Binho Merguizo, fez exigências que favoreceram a cidade, como a construção de um
pontilhão de mais de 40 milhões de reais. Fala ainda que se um morador do Marmeleiro desejar fazer compras no centro de São Roque, em virtude do desvio, seria mais
rápido fazer suas compras em Mairinque. Comenta ainda que os itinerários de ônibus
daquele bairro, também em razão do desvio, são aumentados em até 30 minutos.
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Finaliza dizendo que encaminhará às autoridades competentes as reivindicações aqui apontadas.
5. Vereador José Luiz da Silva César: Enfatiza que os Vereadores devam ser mais
criteriosos, não perdendo tempo em tribuna para falar de outros Vereadores. Lembra
que os Vereadores eleitos representam mais de onze mil votos. Cumprimenta o Deputado Estadual João Caramez que, recebendo mais de três mil e quinhentos votos em
São Roque, nunca virou às costas para a cidade. Lembra que somente nesse ano, essa
é a segunda visita do Deputado, que não em até aqui pedir votos, mas trazer boas notícias de seu mandato com contribuição para a Santa Casa, entidade que tanto necessita de recursos. Agradece a Deus, a sua família e aos simpatizantes por permitirem ser
reconduzido a esta Casa, numa atitude democrática, neste momento histórico de sua
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vida. Diz que sua função não será apenas a de fiscalizar o Executivo, mas de escutar
os anseios da comunidade, ouvindo os mais humildes e sendo a voz da população mais
fragilizada. Ressalta que apresentará projetos que com certeza melhorarão a qualidade
de vida das pessoas. Diz que retorna após dezesseis anos, honrado em reencontrar
companheiros como Etelvino Nogueira, Alfredo Estrada e Niltinho Bastos. Comenta que
pretende, no momento oportuno, propor alterações ao Regimento Interno, enfatizando
que estará sempre ao lado da comunidade, apresentando proposituras de modo a solicitar melhorias. Cumprimenta a todos os Vereadores eleitos que enfrentaram grandes
dificuldades na campanha. Comenta que está propondo uma proposta para acaba com
o recesso parlamentar no mês de julho, explicando que os Vereadores participam das
sessões ao menos uma vez por semana, e que a suspensão das sessões nesse período,
seria um verdadeiro exemplo às Câmaras Municipais de todo Brasil. Diz ter absoluta
certeza que essa proposta será aprovada. Parabeniza a bancada do Prefeito que vai
governar com a maioria, enfatizando que a Câmara será o espelho da sociedade. Fala
do importante passo dessa administração, juntamente com os atuais Vereadores, que
juntos tiraram a Fenaesc da Santa Casa.
Ordem do Dia:
1. Proposta de Lei Complementar nº 065-L, de 25/11/2016, de autoria do Vereador
Etelvino Nogueira, que “Altera a redação do Artigo 317, da Lei Orgânica do Município”.
A proposta de Emenda foi aprovada por unanimidade, em segunda discussão, votação
nominal e maioria qualificada.
2. Requerimentos: 005, 007 a 010, 012, 013 e 022/2017 - Foram aprovados por 13
(treze) votos favoráveis dos Vereadores 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, Rafael Marreiro de
Godoy, Rafael Tanzi de Araújo e Rogério Jean da Silva e 01 (um) voto contrário do Vereador Alacir Raysel em única discussão, votação simbólica e maioria simples.
Explicação Pessoal:
1. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Externa seu contentamento
por representar mais uma vez uma fração dos eleitores de São Roque de forma digna.
Comenta que no último dia 02 de Fevereiro promoveu no Plenário da Câmara Municipal
um debate chamado “A Nova Política”, mediado por este Vereador e com a participação dos jovens Diego Costa (candidato a Vereador pelo PR), Diogo Castro (candidato a
Vereador pelo PPS), Rodrigo Boccato (candidato a Vereador pela Rede), Matheus Taraborelli (candidato a Vereador pelo PSOL), além de Mike Danilo e Alex Sandro Oliveira,
que não lançaram candidatura nas últimas eleições. Explica que o evento debateu o
processo eleitoral na ótica dos jovens, com a troca de experiências, num debate com a
presença de sessenta e duas pessoas, púbico maior que a média das sessões legislativas. Fala que pretende promover novos debates, sendo o próximo em Março, para dis-
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cutir a participação da mulher na política. Entende que encontros dessa natureza são
muito importantes para democratizar o espaço da Câmara Municipal e dar voz aos que
não foram eleitos. Agradece ao Prefeito Cláudio Góes pela confiança e indicação para o
posto de Líder de Governo. Fala que pretende servir a São Roque na comunicação entre a Prefeitura e a Câmara, e na articulação política junto aos colegas Vereadores.
Comenta sobre os primeiros trinta e sete dias do Governo Cláudio Góes que no seu
entender começa bem, em que pese a difícil herança, com uma enorme soma de problemas. Aponta dez pontos positivos que evidenciam que a administração Cláudio Góes
está no rumo correto, quais sejam: 1) Fim do Decreto que limitava o expediente da
Prefeitura até às 13h00min, ato que dá mais agilidade à Administração; 2) Transparência de todos os atos do Poder Executivo, informando a população sobre tudo o que
tem acontecido; 3) Saúde: em apenas cinco dias, Cláudio pôs fim à desastrosa intervenção da Santa Casa de Misericórdia, rompendo com a Fenaesc; 4) Obras: foram recuperados trinta, dos cinqüenta e quatro, veículos que estavam quebrados em menos
de trinta dias; 5) Limpeza de córregos e rios: destaca que já é possível notar maior
velocidade da água que corre em rios e córregos, diminuindo substancialmente o risco
de enchentes; 6) Aprovação de onze projetos de lei de combate à crise: a aprovação
dessas proposituras é de fundamental importância para que o Poder Executivo possa
desenvolver um bom trabalho e demonstra maturidade e eleva a imagem da atual Câmara Municipal, em contraponto à legislatura anterior, muito criticada nas redes sociais. Comenta que essa aprovação se deu numa sessão com mais de cinco horas e o
resultado trará agilidade à Administração Pública Municipal; 7) Aceleração do Projeto
de Captação de Recursos Financeiros para reforma da Avenida Marginal (Avenida Antonino Dias Bastos): comenta que o Poder Executivo já adiantou o projeto e tem acelerado a captação de recursos que pode resultar na conclusão da obra já no segundo
semestre desse ano; 8) Educação: houve uma mudança de paradigma implantada pelo
Professor Weber, Diretor do Departamento, encarando modelos que vinha de muitos
anos, propondo, por exemplo, mudanças no modelo de escolha de Vice-Diretor e Supervisor; 9) Relação com a Câmara Municipal: comenta que todos os Vereadores, independentemente da legenda partidária, ou candidato a prefeito que apoiou na última
eleição, são convidados para todas as reuniões para discussão de projetos e assuntos
de interesse do município; 10) Esporte: retomada do projeto “Manhã de Lazer”, de sua
autoria, convidando a todos os presentes para que compareçam no próximo domingo à
Avenida Bandeirantes. Pede à população que tenha confiança e serenidade, pois crê
que São Roque viverá dias melhores já nos próximos meses.
2. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Fala sobre os primeiros trinta e sete
dias de trabalho intenso de um governo que assume com a credibilidade da população,
voltado para a gestão e com responsabilidade com o dinheiro público. Diz notar resultados positivos como a Santa Casa de Misericórdia, hoje já atendendo mais dignamente, ainda um pouco aquém do que se espera, mas diz estar convicto que com trabalho
sério, enxuto e sem desmandos ao dinheiro público, que tem sido feito, em breve a
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entidade estará como se espera. Diz confiar na Diretora de Saúde, senhora Andréia, na
Administradora da Santa Casa, Senhora Márcia, e no senhor Eduardo, e enfatiza que é
muito difícil julgar alguém em apenas trinta e sete dias. Fala que deve ser dada credibilidade a essas pessoas pois não foram escolhidas de forma irresponsável. Em relação ao turismo, diz acreditar no potencial do setor, mas entende que é possível a geração de empregos que não colidam com essa atividade. Cita como exemplos empresas
de tecnologia e prestação de serviços, além das empresas não poluentes. Enaltece o
potencial de São Roque para essas duas frentes e acredita na compatibilidade de uma
Estância Turística e um pólo industrial ou tecnológico. Lembra que a cidade está numa
localização privilegiada, ligando a capital ao interior oeste do Estado. Sobre promessas
feitas nos bairros, o Vereador comenta que, junto ao Cabo Jean e Rafael Tanzi, foi criador do projeto “Gabinete Itinerante”, proposta que objetiva ouvir os anseios da população que os elegeu, não se esquivando da responsabilidade de atender a população.
Diz não vender sonhos ou ilusões, e que tem mais de vinte anos de vida pública. Fala
não ser irresponsável e que não admitirá assim ser chamado ou que outros Vereadores
tenham esse tratamento. Reforçando as palavras do Vereador Guto Issa, diz que realmente as enchentes não ocorreram ainda neste ano em razão do excelente trabalho do
Departamento de Obras com a limpeza de rios e córregos do município. Diz ansiar que
essa Câmara tenha um bom nível, com seriedade e dignidade que a cidade merece.
3. Vereador Newton Dias Bastos: Comenta que há doze anos não fazia uso dessa
Tribuna, recordando, que quando o fez pela última vez, no ano de 2004, após ter perdido uma eleição para Prefeito, disse em seu discurso que não mudaria como pessoa
independentemente de estar ou não com mandato, já que nunca teve qualquer apego
ao poder. Hoje, após doze anos, diz sentir-se imensamente honrado em novamente
poder fazer parte do Parlamento de São Roque. Comenta que embora sem mandato,
nesse período nunca se afastou da política da cidade. Esclarece que, embora não tenha
apoiado o candidato Cláudio Góes, sempre soube do seu potencial, uma pessoa de família tradicional são-roquense, com um histórico na vida privada admirável, com participação na FIESP, e que motivou e impulsionou sua região a ser a referência gastronômica que é hoje o Distrito de Canguera. Fala que é muito questionado se, por não
ter sido eleito no grupo do atual prefeito, se fará oposição ou não e a ele. Explica que
essa é uma resposta tranqüila, já que não pode fazer oposição ao que não conhece,
mas que nesse caso, conhece e admira o trabalho do empresário que, ainda que nunca
tenha sido político, participava indiretamente dela, como na organização da Expo São
Roque, sempre muito bem sucedido. Fala que, enquanto Presidente, não será da oposição ou da situação, pois pretende conduzir esta Casa com a mais absoluta isenção e
imparcialidade. Mas diz também que se sente muito a vontade para dizer que, se tivesse que tomar uma decisão, escolheria a situação já que, nesses primeiros trinta e sete
dias, viu coisas que não viu nos oito anos que esteve como Vereador, nem nos doze
que esteve trabalhando com a política, ainda que fora desta Casa. Nesse sentido enfatiza o amplo diálogo do Prefeito com a Câmara Municipal, nunca visto por este Verea-
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dor. Comenta ter ido ao senhor Prefeito à posse do Presidente do Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo, ocasião em que conversaram muito e pode mais uma vez
constatar que a cidade está em ótimas mãos.
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Diz que pode ter sido mal interpretado em
um de seus últimos pronunciamentos, esclarecendo que também apóia o Prefeito
Cláudio Góes nesse início de mandato, sendo, no entanto, avesso às bajulações. Fala
que é amigo do prefeito, com quem tem bom relacionamento, e que votará favoravelmente aos projetos de interesse da população e contrariamente em projetos que reputar prejudiciais ao município. Enfatiza que é dever do Vereador fiscalizar os atos do
Poder Executivo, como fará em relação a seis denúncias de nepotismo que recebeu e
que investigará. Diz acreditar que o próprio Prefeito pode não ter conhecimento dessa
situação, tendo sido uma indicação de algum diretor ou outra pessoa de sua confiança,
mas enfatiza que isso não pode acontecer sobre qualquer hipótese e a investigação é
necessária. Assim, diz que vai apresentar um Requerimento com tais questionamentos,
o qual encaminhará posteriormente ao Ministério Público. Cumprimenta o Vereador
Cabo Jean pela iniciativa em apresentar as Moções de Congratulações a membros da
Polícia Militar e Polícia Civil, verdadeiros “heróis dos bastidores” da segurança pública.
Sobre os Diretores da Prefeitura, diz concordar com o Vereador Etelvino de que a escolha dos mesmos se dê de forma técnica, e acredita que assim tenha escolhido o senhor
Prefeito. Diz já ter sido Vereador de oposição e de situação, mas que, no momento,
não é de oposição. Enfatiza que será um Vereador transparente, e que defende um
Legislativo independente, autônomo e sem submissão ao Poder Executivo. Reforça que
nada tem contra o Prefeito Cláudio Góes e que deseja que o mesmo faça um excelente
mandato. Explica que votou contrariamente ao remanejamento de dez por cento no
Orçamento, por entender que a Câmara Municipal tem o dever de fiscalizar os atos do
Poder Executivo.
4. Vereador Rogério Jean da Silva: Externa seu contentamento com a presença de
sua esposa à sessão, a quem reputa como uma das principais responsáveis, se não a
principal responsável, por sua eleição, dado o irrestrito apoio nos momentos mais difíceis da campanha. Comenta que no próximo dia 15 de fevereiro, completa doze anos
que vive em São Roque, cidade pela qual tem a mais profunda gratidão. Saúda seus
colegas policiais militares e emociona-se ao relembrar do tempo que trabalhou na corporação, e diz ainda “não ter caído a ficha de que não veste mais essa farda”. Comenta que se dedicou ao máximo à corporação da Polícia Militar e à população de São Roque nesse período. Diz que ao homenageá-los, sente-se também homenageado, pois
sabe do trabalho e da dedicação desses policiais. Fala da importância da presença da
população durante as sessões, e diz que uma sessão com a platéia cheia, pode ser
fundamental no resultado da deliberação das proposituras. Esclarece que não apresentará nenhum projeto que seja considerado inconstitucional ou ilegal e que, se assim o
fizer, após a manifestação da Consultoria Jurídica da Casa, retirará a propositura. Reforça que também não votará favoravelmente a nenhuma proposta de conteúdo in-
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constitucional ou ilegal, sendo esse um dos compromissos de seu mandato. Fala da
situação complicada que atravessa o Município, mas reconhece que mesmo assim, é
possível contribuir de alguma maneira. Diz que não fez nada para aparecer, mas cumprindo seu dever de cidadão, três dias antes de iniciar as aulas, junto a mais quatro
amigos, munícipes de São Roque, teve o privilégio de fazer a roçada de quatro escolas
públicas, que somadas, atendem a aproximadamente mil alunos. Cumprimenta o Prefeito Cláudio Góes pela sua postura de não fazer qualquer tipo de perseguição com
adversários políticos, com amplo diálogo com todos os quinze Vereadores eleitos. Fala
que confia nas indicações feitas pelo Senhor Prefeito aos cargos de Diretor e que, até
que se prove o contrário, é preciso dar um voto de confiança aos mesmos. Sobre o
projeto “Vereador no Bairro”, comenta ter recebido votos em todas as escolas do Município e que, por essa razão, sente-se no dever de dar satisfação aos eleitores de todos os bairros da cidade. Reforça que não vende ilusões nem faz promessas que não
pode cumprir, e que, seu propósito, em momento algum é o de desafiar quem quer
que seja. Explica, em alusão ao discurso de outro Vereador, que em nenhum momento
quis denegrir bairros da periferia, mas o de enaltecer o trabalho da Polícia Militar, atuante em todos os bairros da cidade.
Encerram-se os trabalhos às 21h35min.

NEWTON DIAS BASTOS
Presidente

ISRAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
1º Vice-Presidente

MARCOS ROBERTO MARTINS ARRUDA
2º Vice-Presidente

ROGÉRIO JEAN DA SILVA
1º Secretário

JOSÉ ALEXANDRE PIERRONI DIAS
2º Secretário

