
 
Ata da 17ª Sessão Ordinária de 29 de Maio 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 18h11min. 
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 16ª Sessão Ordinária, realizada em 22 de Maio de 2017, foi lida e aprovada 
por unanimidade; 

Projetos do Executivo: 
1. Projeto de Lei nº 039-E, de 23/05/2017, de autoria do Poder Executivo, que 

“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$405.272,28 
(quatrocentos e cinco mil, duzentos e setenta e dois reais e vinte e oito centavos)”. 

2. Projeto de Lei nº 040-E, de 23/05/2017, de autoria do Poder Executivo, que 
“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de 
R$219.000,00 (duzentos e dezenove mil reais) no orçamento vigente”. 

3. Projeto de Lei nº 041-E, de 23/05/2017, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 
sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$107.800,00 (cento e sete 
mil e oitocentos reais)”. 

4. Projeto de Lei nº 042-E, de 23/05/2017, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 
sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$3.583.000,00 (três milhões, 
quinhentos e oitenta e três mil reais)”. 

5. Projeto de Lei nº 043-E, de 23/05/2017, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 
sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$1.120.000,00 (um milhão, 
cento e vinte mil reais)”. 

Requerimentos: 
1. Vereador Rogério Jean da Silva – nºs: 101/2017. Solicita informações sobre o 

cruzamento da Avenida Euclydes de Arruda, com a Avenida Brasil, nas imediações do 
Naco Base. 

2. Vereador Rafael Marreiro de Godoy – nºs: 104. Solicita informações referentes à 
reforma da Praça Takeshi Ishimaru, no Distrito de São João Novo. 
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3. Vereador José Alexandre Pierroni Dias – nºs: 105. Solicita informações sobre a 
suposta invasão em área localizada na Rua João Matheus de Barros, próxima a Estrada 
São João Novo – Araçariguama, em São João Velho. 

Indicações: 
1. Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 529. Solicita manutenção das lâmpadas 

apagadas na Estrada do Carmo, Caetê e Aguassaí; 550. Solicita a realização dos 
serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada do Caetê e Aguassaí; 551. 
Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada do 
Pilão D'água e Estrada da Serra; 552. Solicita a realização dos serviços de 
motonivelamento e cascalhamento nas ruas do Horizonte Verde I, II e III; 553. Solicita 
a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento nas ruas do Mombaça I, 
II e III; 554. Solicita providências referentes à qualidade da merenda terceirizada no 
Município; 555. Solicita providências referentes à troca de equipamentos e utensílios 
nas cozinhas das Escolas Municipais; 556. Solicita providências referentes a compra dos 
medicamentos que estão em falta na rede básica de saúde, em especial os de uso 
contínuo; 557. Solicita providências referentes ao transporte escolar em nosso 
Município, quanto ao atendimento dos alunos, em especial os que moram em bairros 
mais afastados; 558/2017. Solicita providências em relação a reforma do Terminal 
Rodoviário Ayrton Senna. 

2. Vereador Rogério Jean da Silva – nºs: 537. Solicita a colocação de um bico de luz, 
no segundo poste, da Travessa Pinheiros, Bairro Capuava; 538. Indica ao Poder 
Executivo que seja obrigatório nos hospitais públicos, privados e instituições congêneres 
a notificarem ocorrências de uso de bebida alcoólica e/ ou entorpecentes por crianças e 
adolescente; 539. Solicita serviço de roçada no canteiro do terminal intermunicipal 
Alcides de Souza; 540. Solicita que seja fechado o cruzamento da Avenida Piracicaba 
com a Prefeito Bernardino de Lucca. (Entrada da Vila Nova); 541. Solicita que seja 
fechado o cruzamento da Rua Alfredo Salvetti com a Avenida John Kennedy (acesso à 
Avenida Santa Rita); 542. Solicita que seja analisado a possibilidade do fluxo de 
transito da Avenida Brasil com a Três de Maio, no sentido de que os motorista que vem 
pela Avenida Brasil tem acesso à Avenida Três de Maio somente no sentido Largo dos 
Mendes, evitando que quem vai sentido Bairro Cambará acesse à rotatória da 
Bandeirantes e adentre ou pela Rua Monsenhor Monteiro Pepe, ou José Henrique da 
Costa, nas quarta e sexta pelo fato da feira; 543/2017. Solicita a colocação de placa 
sinalizadora proibindo caminhões e veículos pesados na Rua Maria Clara Sabatini, Santo 
Antonio.   

3.  Vereadores Alfredo Fernandes Estrada – nºs: 544/2017. Solicita limpeza do Rio 
Aracaí, no Jardim Villaça. 
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4. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes – nºs: 545/2017. Solicita que seja 
implantada 1 (uma) lombada na Estrada da Cascavel, no Distrito de Canguera. 
Conforme foto em anexo.   

5. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nºs: 546. Solicita a 
realização de operação "tapa buracos" na Estrada Velha do Carmo (entre o restaurante 
da Tia Lina e o Capim Fino); 547. Solicita a implantação de rotatória em frente à 
entrada do Bairro Capuava (cruzamento da Rua Antonio dos Santos Santinhos); 548. 
Solicita a limpeza nas bocas de lobo das vias públicas, assim como a limpeza do córrego 
localizado na Vila Aguiar; 549. Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e 
cascalhamento das vias públicas do Altos do Goianã, Jardim  Suiça, até a Estrada do 
Sertanejo; 559/2017. Solicita ao Poder Executivo a implantação dos serviços de 
monitoramento integrado em nosso Município. 

6. Vereador Alfredo Fernandes Estrada – nºs: 560 Solicita os serviços de 
motonivelamento e cascalhamento na Estrada do Condor, Guaçu; 561. Solicita reforma 
das caixas de coleta de água da Rua Antonio Pierroni, Parque Primavera, Bairro Gabriel 
Piza; 562. Solicita os serviços de cascalhamento e motonivelamento na Rua Brunello, 
Goiana; 563. Solicita a reforma dos brinquedos e oclusão dos tijolos vazados da EMEI 
Dona Renê Santiago, Vila Aguiar; 564. Solicita ampliação das salas de aula da EMEI 
Dona Renê Santiago, devido a pouca oferta de espaço aos alunos do tempo integral; 
565/2017. Solicita limpeza do córrego do Bairro de São João Velho, Distrito de São 
João Novo. 

      Moções: 
1. Vereador Rafael Tanzi de Araújo com o apoio de todos os Vereadores – nºs: 

076/2017. De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Carlos Eduardo Lofredo. 
2. Vereadores Newton Dias Bastos, Rafael Marreiro de Godoy, Rogério Jean da 

Silva e José Alexandre Pierroni Dias – nºs: 077/2017. De Congratulações ao 
Tenente Coronel PM Sérgio Kazuo Abe. 

3. Vereador Newton Dias Bastos – nºs: 079/2017. De Pesar pelo falecimento da 
estimada Senhora Maria Heloísa Bastos dos Santos. 

4. Vereadores José Alexandre Pierroni Dias e Marcos Roberto Martins Arruda – 
nºs: 080/2017. De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Antonio Arruda Rosa. 

Matérias analisadas no expediente: 
1. Moção de Pesar – nºs: 076, 079 e 080/2017 - a Mesa Diretora as encaminhará. 
2. Indicações – nºs: 529, 537 a 565/2017 - a Mesa Diretora as encaminhará. 

Tribuna: 
1. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Relata sobre a falta de atenção adequada no 

CCI (Centro de Convivência do Idoso), opinada sua vontade de melhoria ao CCI e 
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segurança da cidade. Externa tristeza e comoção sobre o aniversário do centro que 
tinha ocorrido há alguns dias e que foi um dos únicos aniversário em que  não esteve 
presentes o Prefeito e a Primeira Dama e alegou a falta de respeito com os senhores e 
senhoras que “construíram” São Roque.Disse sobre a alimentação do centro que foi 
cortada de maneira terrível, e quando questionou o fundo social sobre o corte alegaram 
que lá tinha idosos que possuía condições de ir almoçar em suas próprias casas. Fala 
sobre segurança pública, alegando que São Roque precisa dar melhores condições aos 
guardas municipais montando uma Secretaria de Segurança Pública municipal em São 
Roque, pois seria a melhor maneira de conseguir recurso estadual e federal para 
aumentar o efetivo, afirmou que o efetivo precisa de no mínimo 100 homens. 
Comparou com a guarda da cidade de Araçariguama que com apenas 20 anos de 
existência era mais equipada e preparada. Afirma ser a favor de aluguel de veículos 
mas em preço justo e mencionou que a cidade precisa de ambulância e viatura para 
guarda municipal. 

2. Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Inicia seu pronunciamento comentando das 
ondas de furtos que vêm ocorrendo no bairro de Maylasky. Mencionou sua preocupação 
com a segurança do bairro e relembrou que Carlos Lofredo estava acompanhando sua 
luta contra a criminalidade e que na última semana infelizmente Carlão se tornou 
vítima. Expressou sua tristeza com o fato ocorrido explanou suas condolência e força à 
família e pediu mais empenho na segurança da cidade. Reafirmou a ideia de Rafael 
Marreiro sobre montar uma Secretaria de Segurança. 
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Propôs colocar em cada distrito um 
posto de guarda municipal, uma vez que a policia vai atender uma ocorrência no bairro 
do Carmo e acontece outra ocorrência no Saboó fica impossível de atender. 
Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Afirma que a ideia do Vereador José 
Luiz é boa, mas precisa aumentar o efetivo da Guarda Municipal e para isso montar a 
Secretaria de Segurança com intuito de conseguir recursos e com isso aumentar o 
efetivo.   

3. Vereador Rogério Jean da Silva: Inicia informando da campanha de castração que 
está acontecendo no setor de controle de zoonose e ensina o procedimento para 
população conseguir este benefício.  Sobre a volta da Zona Azul e critica a forma antiga 
de funcionamento que não possuía a emissão do ticket, a questão do fracionamento e a 
comprovação do valor que realmente o município arrecadava sobre esta empresa. 
Comunica que não ouve alteração de contrato mas houve um do TAC( Termo de 
Ajustamento de Conduta). Informa que foi verificar como está funcionando os ajustes 
que foram acrescentados. Anuncia que encontrou dificuldades pois a empresa reduziu o 
número de monitores e com isso complicou a obtenção do ticket, também alega que 
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existe alguns equipamentos que não estão funcionando por conta do tempo em que 
ficaram inutilizados. Informa que fez contatos com a empresa responsável para relatar 
esses acontecimentos. Noticia que houve melhora no Centro por conseguir estacionar 
tranquilamente. Exterioriza sua vontade a favor da Zona Azul desde que funcione da 
maneira correta. Declara que foi na promotoria e deu entrada na representação contra 
o DER (Departamento de Estrada e Rodagem) em relação ao acesso, manifestando-se 
sua preocupação com os km 4 e km 8 que está desmoronando, além da dificuldades de  
ter que ficar solicitando as manutenções devidas ao longo da pista. Reforça a ideia do 
Vereador Rafael Marreiro de Godoy sobre a criação da Secretaria de Segurança. 
Lamenta o ocorrido com Carlos Lofredo. Noticia que nos últimos anos só ao redor do 
município de São Roque ocorreu 20 casos registrados de explosão de caixas eletrônicos 
e que em nosso município foram 5. Relata que fez um ofício juntamente com o 
Vereador Etelvino e Vereador Israel para o Executivo sobre o caixa eletrônico existente 
na prefeitura, preocupando-se com a vida dos vigias, pedindo que a Prefeitura mude o 
local dos vigias e coloque um monitoramento que se acompanhe à distância.  

Ordem do Dia: 
1. Projeto de Lei nº 037-L, de 17/05/2017, de autoria do Vereador Rogério Jean da 

Silva, que “Dá denominação de “Rua Estevam Antonio de Moraes” à viela pública 
localizada no Bairro Capuava”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em única 
discussão, votação nominal e maioria simples. 

2. Requerimentos: 101, 104 e 105/2017 - Foram aprovados por unanimidade em 
única discussão, votação simbólica e maioria simples.  

Explicação Pessoal:  
1. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Prestou as primeiras explicações pessoais, 

nas quais apresentou fotos da Rua Erlindo José da Silva, mais conhecida como Estrada 

do Candor. Diz que permaneceria na tribuna em silêncio em caráter de protesto pela 

falta de providências do Senhor Prefeito em arrumar a rua em questão, pois da forma 

como está, não pode ficar. Explica que há lugares onde os buracos chegam a 40 

centímetros e carros não passam mais. Fala que caso as providências não venham a ser 

tomadas, vai expor a situação nas redes sociais e começar a publicar. 

2. Vereador Etelvino Nogueira: Começa falando sobre a necessidade de fazer alguns 
esclarecimentos. Diz que todos os vereadores sendo de base ou não, têm direito de 

questionar, e esclarece que não está comparando a administração atual com a passada. 

Diz que foi feito um trabalho e a população acreditou que este Prefeito seria aquele da 

mudança, realização, seria mais arrojado e segundo ele, isso não está acontecendo, 

essa é sua tristeza. Diz que vereadores estão questionando a situação do transporte 
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escolar, pois alega que crianças estão há 21 dias a pé. O vereador acredita que o 

Senhor Prefeito tem condições de resolver essa situação, e que os diretores dedicados 

que ele indicou, precisam discutir o que está acontecendo e resolver. Diz que a questão 

das estradas, que arruma uma aqui, falta ali, vem a chuva e estraga tudo de novo. 

Comenta que a questão da reposição salarial adequada, não foi possível. Alega que 

todos os projetos do Executivo foram aprovados pelo Legislativo. Fala que veículos 

novos vão chegar, mas ainda acha muito pouco, diante das dificuldades. Afirma que 

esteve na CCR juntamente com outros e dependem de um projeto para a alça que o 

diretor de planejamento assumiu, porém os prazos não vêm sendo cumpridos. Diz ser 

necessário uma maneira de agilizar pois, os vereadores estão aqui para ajudar. 

3. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Inicia falando a respeito do acontecimento 
de estouro do caixa eletrônico na Prefeitura, lamentando a morte de um civil, o amigo 

Carlão Lofredo. Diz que juntamente com os vereadores Jean e Etelvino, e aberto aos 

demais vereadores que quisessem assinar, foi feito ofício para que tirassem os caixas 

eletrônicos de dentro da Prefeitura, pois estes servem durante o expediente somente, 

para os funcionários e contribuintes que fazem ali os seus pagamentos, não sendo 

necessário 2 caixas eletrônicos. Acha que podem ser instaladas máquinas de cartão 

débito dentro do protocolo da Prefeitura para que as pessoas possam ali, fazer seus 

pagamentos de suas guias. Diz que em conversa com o Senhor Prefeito, o mesmo fala 

a respeito da falta de recursos do município. 

4. Vereador José Luiz da Silva César: Diz que é preciso ficar atentos aos projetos que 
vêm para votação na Câmara, lembra sobre quando falaram a respeito de 

R$160.000,00 para repasse para empresa de ônibus, e que este projeto vem para ser 

votado de forma que não acha correto. Alega que houve um TAC (Termo de 

Ajustamento de Conduta), que foi feito entre a prefeitura e a empresa de ônibus e isso 

deveria estar anexo ao projeto para que todos saibam que conforme requerimento do 

vereador Guto Issa, em Março, havia um compromisso entre a prefeitura e a empresa 

de ônibus. Alerta que os vereadores e a imprensa devem ficar atentos, e vejam de onde 

está saindo essa verba que totalizará em R$1.200.000,00. Diz ainda que é necessário o 

repasse de verba para a Santa Casa em face das necessidades da instituição. Comenta 

que pediu apoio da Comissão de Obras, em função do esgoto a céu aberto, nas obras 

de construção das casinhas do Goianã. Diz que foi no Departamento de Transporte 

pedir ambulância e viu os funcionários parados, irritado, fala que os funcionários que lá 

trabalham não gostam da cidade, o diretor precisa levar um “choque”. Diz que teve que 

levar uma pessoa com gravidez de risco para Itu porque a ambulância não funcionava. 
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Termina agradecendo ao Prefeito pelo convite para almoçar que infelizmente não pôde 

participar. 

Encerram-se os trabalhos às 20h37min. 
 
 
 

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 


