Ata da 18ª Sessão Ordinária de 05 de Junho 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
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2.
3.

1.

2.

3.

1.

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 Rafael Tanzi de Araújo.
A Ata da 17ª Sessão Ordinária, realizada em 29 de Maio de 2017, foi lida e aprovada
por unanimidade;
O Primeiro secretário faz a leitura dos relatórios referentes ao 2º Bimestre e 1º
Quadrimestre do ano de 2017, do Departamento de Finanças da Prefeitura Municipal.
O Primeiro secretário faz a leitura do relatório mensal sobre a execução de coleta,
tratamento e destinação final do lixo na Estância Turística de São Roque, referentes ao
mês de abril/maio.
Requerimentos:
Vereador José Luiz da Silva – nºs: 108/2017. Solicita informações referentes à
abertura de via pública entre os bairros Jardim Brasília e Jardim Marieta, atrás do
Seminário.
Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 109. Solicita informações sobre débitos do Poder
Executivo em relação a mão de obra e peça para conserto de veículos e máquinas;
113/2017. Solicita informações referentes ao alargamento de trecho da Estrada Pilão
D’água, Bairro Pilão D’água.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada – nºs: 114/2017. Solicita informações sobre
serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada Erlindo Argeu Lombardi e
Estrada do Candor, esclarecendo sobre a possibilidade de transmitir a responsabilidade
sobre tais serviços aos moradores do bairro.
Indicações:
Vereador Rogério Jean da Silva – nºs: 568. Solicita que seja efetuado os devidos
reparos na ponte de madeira, que liga os dois lados da Rua das Acácias, lateral da
quadra, Bairro do Guaçu ( assina junto o Vereador Israel Francisco de Oliveira); 569.
Solicita a realização de poda de árvore na Praça João Pocciotti, Jardim Meny, pois os
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galhos estão adentrando as sacadas dos prédios, muitos próximos a janelas; 576.
Solicita a realização de operação "tapa buracos" no final de Avenida 3 de Maio, com a
Estrada da Serrinha; 578/2017. Solicita que seja desobstruído um dos passeios da
Avenida Aracaí, lado direito no sentido bairro Centro.
Vereador Júlio Antonio Mariano – nºs: 570. Solicita a poda de mato e roçada no
campinho de areia da Rua Jaime Carvalho de Brito no Jardim Marieta; 571. Solicita a
colocação de aros de basquete nas tabelas instaladas na Quadra de Basquete do Bairro
Varanguera; 572. Solicita poda de arvores na calçada da Avenida Piracicaba próximo ao
numero 512 na Vila Nova São Roque; 573. Solicita concerto em vazamento de água na
Avenida Prefeito Bernardino de Lucca no cruzamento da Avenida Piracicaba, Vila Nova
São Roque; 574. Solicita manutenção nos equipamento da Academia Ar Livre da
Avenida Bandeirantes; 575/2017. Solicita a colocação de tampa de bueiro na Rua
Barra Bonita em frente ao numero 33 na Vila Nova São Roque.
Vereadores Newton Dias Bastos – nºs: 577. Solicita operação "tapa-buraco" na
Avenida Bernardino de Lucca, próximo ao Bar do "Van" (assina junto o Vereador Julio
Antonio Mariano); 580. Solicita limpeza da Viela da Rua Paschoal Belmonte com
Filomena Belmonte, altura do nº 173; 604/2017. Solicita que seja canalizada a água
da Rua Dom José Gaspar, Jardim Villaça/Jardim Mosteiro (assina junto o Vereador
Alacir Raysel).
Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes – nºs: 579/2017. Solicita que seja
implantada 04 (quatro) lombadas na Avenida Getúlio Vargas entre os números 300 a
400 no centro.
Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nºs: 581. Solicita que o
terreno que se encontra a antiga creche do Goiana, seja utilizado como estacionamento
para os alunos do Instituto Federal.
Vereador Rafael Marreiro de Godoy – nºs: 582. Solicita a realização de limpeza no
córrego do Rio Taxaquara, São João Velho; 583. Solicita a instalação de um toldo na
entrada da EMEI São João Novo, localizado na Praça Takechi Shimaru, São João Novo;
584. Solicita a colocação de 03 (três) postes com iluminação pública ao lado do Ginásio
de Esportes em São João Novo; 585. Solicita a realização dos serviços de limpeza e
roçada no córrego localizado em São João Velho; 586. Solicita a implantação de um
abrigo de ônibus na Rodovia Rene Benedito Silva, Km 56,5 depois do Pesqueiro Vale
Verde; 587. Solicita a instalação de câmeras de segurança na área central do Distrito
de São João Novo; 588. Solicita a colocação de massa asfáltica na rua localizada ao
lado do Ginásio de Esportes de São João Novo; 589. Solicita a colocação de 03 (três)
bicos de luz na travessa ao lado do Ginásio de Esportes de São João Novo; 590. Solicita
a limpeza de todas as bocas de lobo localizadas no Distrito de São João Novo;
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591/2017. Solicita a colocação de um bico de luz na "Rua 1", Bairro São Julião, em
frente à Igreja Congregação Cristã do Brasil.
7. Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 592. Solicita os serviços de motonivelamento,
cascalhamento e roçada para as Ruas Estrela Branca, Estrela Azul, Alavaro Augusto
Fernandes, Antonio Firmino de Moraes, Sofia Vieira de Moraes, Travessa Sossego e das
Torres, localizadas nas proximidades do Loteamento Jardim Camargo, Bairro do Carmo;
593. Solicita placa de identificação para as Estradas Simon Bolivar e José de San
Martin, localizadas no Bairro Pavão; 594. Solicita o serviço de roçada para a Estrada
Municipal do Carmo; 595. Solicita os serviços de motonivelamento e cascalhamento nas
Ruas Geraldo Nogueira Jordão, Osvaldo Ferreira e Benedito Vaz Pires, Bairro do Carmo;
596. Solicita a realização de cobertura em rampa localizada na EMEF Dr. Rabindranath
Tagore dos Santos Pires, Bairro do Carmo; 597. Solicita os serviços de
motonivelamento, cascalhamento e roçada para as Ruas Estrela Branca, Estrela Azul,
Álvaro Augusto Fernandes, Antonio Firmino de Moraes, Sofia Vieira de Moraes, Travessa
Sossego e das Torres, localizadas nas proximidades do loteamento Jardim Camargo,
Bairro do Carmo; 598. Solicita providencias referente a limpeza das ruas da Vila do
Carmo; 599. Solicita os serviços de motonivelamento e cascalhamento das vias
públicas, do Loteamento Clube dos Oficiais; 600. Solicita providencias referente a
restauração da Casa Grande e Senzala, localizadas no Bairro do Carmo; 601/2017.
Solicita providencias referente a aquisição de máquinas motoniveladoras e caminhões
basculante para o Departamento de Obras.
8. Vereador Alfredo Fernandes Estrada – nºs: 603/2017. Solicita limpeza de córrego
localizado na Avenida Três de Maio entre a Estação Experimental e o estabelecimento
“contrapingo” hidráulica.
9. Vereador José Alexandre Pierroni Dias – nºs: 605. Solicita a recuperação asfáltica
da Rua José Vitorio Cavalheiro, Bairro Cambará; 606. Solicita a recuperação asfáltica da
Rua José Gomide de Castro, Bairro Cambará; 608. Solicita a recuperação asfáltica da
Rua Professor Maestro Porfírio Tavares, Bairro Cambará; 609. Solicita a recuperação
asfáltica da Rua José dos Santos Sobrinho, Bairro Cambará; 610. Solicita a recuperação
asfáltica da Rua Júlio José Ferreira, Bairro Cambará; 611/2017. Solicita a recuperação
asfáltica da Rua Sebastião Martins Villaça, Bairro Cambará.
10. Vereador Alacir Raysel – nºs: 607/2017. Solicita a poda das árvores da Rua São
Manoel, Jardim Villaça, ao lado do ponto de ônibus.
Moções:
1. Vereador Julio Antonio Mariano – nºs: 073/2017. De Congratulações ao time
Estrela Futebol Clube pela passagem dos 70 anos de fundação.
2. Vereador Rafael Tanzi de Araújo – nºs: 078/2017. De Congratulações à Empresa
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Minnas pela parceria com o CRAS – Centro de Referencia de Assistência Social de
Maylasky – e prestação de serviços sociais a Comunidade do Distrito de Maylasky.
Vereador Rogério Jean da Silva – nºs: 081/2017. De Pesar pelo falecimento do
estimado Senhor Benedito Antonio Gonçalves (Mestre Dito).
Vereador Alacir Raysel – nºs: 082/2017. De Pesar pelo falecimento da Senhora
Lucinei Amélia Cardoso Leite.
Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 083/2017. De Pesar pelo falecimento da
estimada Senhora Ana da Silva Almeida.
Matérias analisadas no expediente:
Moção de Pesar – nºs: 076, 079 e 080/2017 - a Mesa Diretora as encaminhará.
Indicações – nºs: 529, 537 a 565/2017 - a Mesa Diretora as encaminhará.
Tribuna:
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Inicia seu pronunciamento falando do projeto
de subsídio de 160 mil reais mensais para a empresa de ônibus. Faz a leitura da Lei
4422 de maio de 2015 que fala da exigência que precisa para que a prefeitura possa
passar esse subsídio.Pede apoio de alguns vereadores para fazer valer o artigo da
citada lei que garante a gratuidade de transporte aos que se enquadrem nas
exigências, não aumento da tarifa aos demais usuários e envio de relatório mensal.
Aparte Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Relembrou do
pedido de requerimento feito em março para a Prefeitura solicitando o número de
passageiros transportados por mês, e alegou que a prefeitura não sabe informar esse
número.
Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Recapitulou que a administração do
ex Prefeito Efaneu “quebrou” a empresa exigindo diversas gratuidades e passe livres
para que a mesma permanecesse trabalhando o que motivou para atual situação. Diz
que querem consertar uma empresa particular com o dinheiro público.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Pede um tempo maior para os vereadores
estudarem essa matéria. Faz a apresentação de fotos no projetor de imagem que
evidenciam a situação da estrada do Candor Erlindo José da Silva e recorda que fez o
pedido de manutenção e alega que isso é da responsabilidade do atual Prefeito.
Informa que esta fazendo requerimento para a manutenção e pede para que os
vereadores votem favoráveis, caso a prefeitura não tenha recurso par a resolver, que
passe a responsabilidade para os vereadores. Fala da quantidade de cargos de
comissão. Exalta sua indignação sobre a atual administração.
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Compara a arrecadação do mês de
janeiro até maio de 2016 com arrecadação desse ano e revela um aumento de mais de
300 mil reais a relação ao ano passado.
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Vereador Alfredo Fernando Estrada: Reforça sua indignação com a má gestão da
atual administração.
2. Vereador Etelvino Nogueira: Cita a resposta do Prefeito ao requerimento, de autoria
do Vereador Guto Issa, sobre o número de passageiros, nele omitindo algumas
informações. Relembra a Comissão de Assuntos Relevantes constituída no mandato
passado, que forneceu a esta Casa, e encaminhou ao Executivo a relação de
passageiros referente a 2013, a qual foi então encaminhada ao então Presidente da
Comissão: Vereador Adenilson Correia, através de Ofício assinado pela empresa de
ônibus, e após isso encaminhada aos membros da Comissão, nela contendo média
mensal de passageiros referentes aos doze meses, onde discriminava número de
passageiros pagantes e no uso de vale-transporte, estudantes que pagam meia-tarifa e
estudantes que efetivamente não pagam, entre idosos, deficientes, acompanhantes,
guarda mirins e outros; enviado pela empresa de Ônibus e devidamente encaminhado
ao Executivo, não havendo motivos para não apresentação de tais dados, pois mesmo
não dispondo de relação da quantidade atualizada, o mínimo a ser feito seria ter
disponibilizado a referente ao ano de 2013. Menciona um dos serviços mais importes
para o município, além de saúde e educação, é o transporte coletivo. Relembra que no
início do Contrato em 1997 e 2005, questionou não haver sustentabilidade ou mesmo
equilíbrio em um sistema de gratuidade de transporte escolar para estudantes do
Ensino Fundamental, para Idosos acima de 65 anos, e a chamada Integração. Informa
que a Comissão de Obras visitou quatro cidades vizinhas que não adotam o sistema de
Integração e as respectivas Prefeituras, em duas delas arcam com o valor de 100% do
Passe Escolar, outra paga 50% que é o mínimo legal e outra arca com o valor de 80%.
Afirma que a forma com que o Executivo está lidando com o caso, em relação à
Empresa de ônibus é o melhor a se fazer, para que não sejam prejudicados quanto ao
valor de subsídio. Cita que nos últimos dez anos somente com a utilização de Passe
Escolar, foi deixado de se arrecadar pela empresa, um montante de cerca de 18
milhões de reais,que poderiam ser utilizados para renovar a frota e resolver diversas
outras situações pendentes. Afirma não solucionar o problema trazer-se nova empresa
com contrato emergencial de seis meses e após isso fazer uma concorrência, sendo a
única solução conceder tal valor de subsídio à atual empresa de Transporte Coletivo.
3. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Inicia parabenizando a empresa Minnas de
Maylasky pela parceria feita com a comunidade de São Roque, gerando empregos para
a população. Elogia o Bairro do Saboó, pela comunidade estar se unindo para resolver
problemas que o Poder Público não consegue solucionar pelas dificuldades em geral ou
pela falta de recursos, por conta de problemas passados. Relembra que em 2013 houve
a compra dos playgrounds (parquinhos), onde foi feita uma perícia e constatou um
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superfaturamento de 600 mil reais.Cita obras de pintura e troca de lâmpadas na quadra
do Bairro Guaçu, feitas com doações recebidas pela parceria com a Empresa AkzoNobel.
Menciona o impasse quanto à questão do Transporte Coletivo e sua decadência ao
longo dos anos, por atitude incorreta da empresa contratada e frota sucateada.Cita
votação de subvenção e votação em 2015, sem votos contrários ao Projeto de Lei de n°
52/2015-E ,em que autoriza o Município a conceder subsídio, e visa organização do
Transporte Público e Coletivo, o que porém não foi feito, por conta de acordo firmado
pelo Executivo e a atual empresa.Afirma ser o pior para o Município a contratação de
nova empresa.
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Mencionou a falta de transporte de
crianças do Bairro do Saboó por mais de 20 dias, que não dispõem de transporte
exclusivo para elas,tendo elas portanto que pegar ‘carona’ nas linhas já existentes,não
sendo esse o motivo de prejuízo da Empresa de Transporte, visto que mesmo
transportando gratuitamente também idosos, não chega a números tão altos a ponto
de causar prejuízos tão grandes.
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Afirma que o transporte supra citado como
sendo ‘carona’, transporta 55 mil passageiros, incluindo idosos, deficientes,
acompanhantes e guarda mirins, conforme dados de 2013.Diz não defender nenhuma
empresa específica e ser a solução a concessão de subsídio à atual.
4. Vereador José Luiz da Silva César: Inicia relembrando bons comentários feitos pela
população na última semana a respeito desta Casa, e a confiança da população para
com os funcionários do Legislativo Municipal, por conta do bom serviço prestado.
Comenta sobre abandono por parte do Departamento de Fiscalização, com relação às
casas do Bairro do Goianã, que encontram-se abandonadas com sistema de esgoto
precário, a céu aberto sendo situado em frente a uma creche.Cita também como
abandonados o Pontilhão e a Rodovia Quintino de Lima, nos quais aumentou o fluxo
de pessoas, incorrendo em riscos às pessoas que por ali trafegam, tanto pela má
manutenção quanto pelo risco de possíveis assaltos.Afirma pretender solicitar à
CONSEG o alargamento do Pontilhão.Volta a citar o Bairro do Goianã, afirmando serem
as 60 casas lá construídas, de péssima qualidade.Questiona o fato de as pessoas que lá
trabalham serem de outros estados deixando de oferecer oportunidades aos próprios
moradores da cidade.
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Retoma a discussão do assunto do
transporte e afirma ser ele pago e realmente ser oferecida a chamada ‘carona’ às
crianças, não sendo esse o motivo das maiores despesas. Afirma poder ser o valor que
é repassado mensalmente à empresa de ônibus, melhor utilizado em despesas com a
área da saúde.
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Vereador José Luiz da Silva César: Questiona o porquê da empresa de Transporte
não instalar banheiros químicos nos ônibus. Pede ajuda para que seja solicitada a
instalação de dois banheiros químicos. Cita o fato de ter carne estragada sendo servida
nas escolas, exige maior fiscalização nesse sentido, lembrando que o contrato da
empresa que fornece os alimentos está encerrando. Relembra os problemas
enfrentados por falta de verbas. Encerra expondo sua infelicidade quanto à situação do
Pontilhão e da Rodovia Quintino de Lima, afirmando querer que ela tivesse os mesmos
privilégios que a Rodovia que passa por Canguera.
5. Vereador Júlio Antônio Mariano: Fala a respeito da carne estragada nas escolas e
afirma o que teria sido realmente entregue às escolas, porém não teria sido servida, e
sim recolhida assim que se verificou pela nutricionista responsável não estar a mesma
própria para o consumo. Afirma que a empresa responsável pelo fornecimento da
merenda escola está em contrato emergencial, que está se encerrando e
provavelmente não permaneça. Retoma o assunto do subsídio a ser concedido à
Empresa de ônibus e relembra discussões já ocorridas a fim de definir se esta
continuaria ou não prestando serviços ao Município, citando uma reunião com o Prefeito
da cidade e os Vereadores em que foram verificados alguns pontos,quais sejam:
encontrar uma Empresa que viesse à cidade sem pedir aumento da tarifa, as condições
das estradas desfavoráveis, aumentando a ocorrência e necessidade de manutenção
dos ônibus. Demonstra descontentamento, pois o valor a ser concedido como subsídio,
estaria sendo retirado de verbas que deveriam ser direcionadas a outros setores.
Relembra a Previsão de Arrecadação Orçamentária para o ano de 2017, apresentada
pela administração anterior, dizendo ser essa questionável quanto aos valores
apresentados. Sugere buscar subsídios para a Cultura, pedindo para isso, auxílio ao
Executivo. Cita resultados às indicações feitas por ele ao Executivo.
6. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques Araújo: Cita o Projeto de Lei nº
43/2017-E de subsídio para a Viação São Roque, posicionando-se contra. Fundamenta
sua posição contrária a esse Projeto de Lei, tendo em vista que vem lutando contra a
má prestação de serviços prestados durante os cinco anos de contrato da mesma e
mencionando uma denúncia feita por ele mesmo ao Ministério Público, que em seguida
se tornou Inquérito Civil Público, contendo todas as denúncias por ele apuradas através
de redes sociais, e de moradores por ele procurados, contra os maus serviços prestados
pela empresa. Ressalta não ser contra o subsídio em termos gerais, mas sim nessa
situação específica. Relembra promessas de campanha da Coligação vencedora de que
todos os serviços públicos seriam licitados, questionando o porquê do transporte
público não o ser. Afirma que a Câmara fez sua parte concedendo crédito de confiança
ao Executivo, porém não observa contrapartida nesse sentido. Cita o Requerimento de

8

Ata da 18ª Sessão Ordinária de 05 de Junho de 2017.
1º Período Legislativo Ordinário - 17ª Legislatura.

1.

2.

3.

4.

5.

nº 61/2017, sobre assuntos relativos à Prestação de Serviços Públicos pela empresa
Viação São Roque, em que pedia relatório do número de passageiros transportados
mensalmente de janeiro de 2013 a março de 2017, bem como quantidade de passes
concedidos nesse período e que teve como resposta do Executivo não terem sido
localizadas tais informações em sede da Prefeitura Municipal, e que informações
oriundas do Terminal Rodoviário ainda não estariam completas e que os passes
concedidos pela empresa seriam de 1200 cartelas por mês. Questiona não dispor o
Executivo de número de passes, mas não do número de pagantes.
Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Demonstra apoio às palavras do
Vereador Augusto Issa Henriques Araújo. Mostra-se contrário à concessão de subsídio à
atual empresa de ônibus retirando-se de outros setores importes como o da Cultura e
do Esporte.
Vereador Marcos Augusto Issa Henriques Araújo: Lembra já ter sido retirado um
valor considerável do setor de Cultura e do Esporte, inclusive da manutenção dos
Cemitérios.
Ordem do Dia:
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)”. O
Projeto foi aprovado por unanimidade em primeira discussão, votação nominal e
maioria absoluta.
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”. O Projeto foi
aprovado por unanimidade em primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta.
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)”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em primeira discussão,
votação nominal e maioria absoluta.
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)”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em
primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta.
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)”. A votação do Projeto restou prejudicada tendo em vista a
solicitação de Vereadores membros da Comissão Permanente de Obras e Serviços
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Públicos que entenderam que o Projeto deveria permanecer no âmbito da Comissão por
mais tempo, para melhor análise.
6. Requerimentos: 108 e 109, 113 e 114/2017 - Foram aprovados por unanimidade
em única discussão, votação simbólica e maioria simples.
Explicação Pessoal:
1. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Inicia fazendo referência ao Vereador
Cabo Jean, que já fez pedido ao Departamento de Estradas e Rodagens (DER) de
iluminação pública para a Rodovia Lívio Tagliassachi (Acesso à Rodovia Castelo Branco),
onde recentemente ocorreu grave acidente. Diz que o DER alega não ser de sua
responsabilidade essa iluminação e sim da Prefeitura Municipal de São Roque. Fala da
necessidade de um semáforo ou agente de controle na faixa de pedestre que há na
esquina com a lanchonete Snack House.
Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Parabeniza o Vereador Marquinho
Arruda pelas observações. Fala da atenção que o Vereador Marquinho Arruda tem com
a cidade de São Roque e arredores. Acrescenta que é necessário apagar duas faixas de
pedestres que estão confundindo as pessoas ao atravessar as ruas na praça da matriz.
Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Comenta que o DETRAN de São Roque
está prestando serviços de forma morosa, tanto para despachantes quanto para os
cidadãos comuns. Pede que o Senhor Prefeito Cláudio Góes, interfira para que haja
mudança na prestação de serviços. Menciona que o comércio de veículos está sendo
prejudicado em função da prestação de serviços precária na transferência de
propriedade dos veículos por parte do DETRAN. Diz que os Vereadores precisam tomar
uma providência em nome da população, dos comerciantes de veículos de São Roque.
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Ressalta que o Município de São Roque paga o
aluguel para o DETRAN na cidade.
Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Agradece a colocação do Vereador
Etelvino Nogueira. Fala que o DETRAN não trata o cidadão com o respeito devido. Fala
que precisa trazer em pauta o Departamento de Cultura. Diz que o Departamento de
Cultura está sendo prejudicado e que é necessário fazer um remanejamento e diminuir
a tomada de dinheiro ou diminuir o repasse para que possam continuar a trabalhar.
Comenta que em que pese a vontade da maioria da população, a empresa de ônibus
pode vir a ser substituída porém, essa troca pode vir a acarretar na piora na prestação
do serviço.
2. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Faz a apresentação no projetor de imagens de
vídeo sobre a Guarda Civil Municipal de São Roque (GCM/SR), onde relata como a

10

Ata da 18ª Sessão Ordinária de 05 de Junho de 2017.
1º Período Legislativo Ordinário - 17ª Legislatura.

população era atendida com a elaboração de ocorrências, a prestação de serviço e a
sensação de segurança. Fala que na ocasião do concurso que formou a GCM/SR, o
efetivo foi formado com 100 policiais, há 17 anos atrás e hoje há apenas 36 policiais.
Fala que os bandidos estão ganhando a luta pela omissão do Poder Executivo. Diz da
necessidade de criação de uma Secretaria de Segurança Municipal. Comenta que os
turistas não voltam à cidade se forem roubados em São Roque. Fala que tem 4
Deputados Estaduais que querem ajudar com o envio de verba para a Secretaria de
Segurança Municipal. Fala que para começar essa mudança, é necessário a criação da
Secretaria de Segurança Municipal e que haverá o recebimento de verba que fará
possível a abertura de concurso para a formação de novos policiais. Comenta que como
está a GCM está sendo extinta na cidade de São Roque. Alerta que o Legislativo precisa
se mobilizar para não acabar com a GCM. Fala que não assinou o Parecer da Comissão
de Obras e Serviços Públicos, em relação ao Projeto de Lei da subvenção à empresa de
transporte coletivo, que motivou o adiamento da votação do Projeto, por entender que
parte deste dinheiro, deva ser utilizado com a compra de ambulâncias, remédios para o
munícipes, viaturas para a GCM, armamento e munição. Manifestou sua indignação
como forma de protesto pois, não tolera mais tais situações.
Aparte José Luiz da Silva César: Comenta que os GCM’s estão trabalhando na linha
do trem e no pontilhão, onde há tráfico de drogas. Fala que precisa ter segurança mais
ofensiva no local. Afirmou que é a favor da criação da Secretaria de Segurança
Municipal e no investimento em mais segurança pois as cidades vizinhas estão
investindo em segurança e os bandidos estão vindo para São Roque e encontrando
uma cidade enfraquecida.
3. Vereador Rogério Jean da Silva: Faz apresentação no projetor de imagens da
Rodovia Lívio Tagliassachi (Acesso à Rodovia Castelo Branco) datadas do ano de 2015.
Chama a atenção para o descaso que já acontecia na ocasião por parte do
Departamento de Estradas e Rodagem (DER). Afirma que é o mesmo trecho onde hoje
há uma cratera. Alerta que esta Rodovia é perigosa. Pede a mobilização de todos os
Vereadores e Munícipes para que entrem em contato com o DER e também cobrem
providências nos contatos (11)3311-3120 ou e-mail ouvidoria@der.sp.gov.br.
Aparte Vereador Flávio Andrade de Brito: Afirma que o DER está sabendo da
existência da cratera e que estiveram no local e colocaram guard rail para que os carros
façam o desvio, porém não fizeram a manutenção para solucionar o problema.
Vereador Rogério Jean da Silva: Agradece ao Vereador Flávio Andrade de Brito.
Comenta que os acidentes que ocorreram na Rodovia em questão não são decorrentes
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desta cratera porém não é prudente aguardar que ocorram tais acidentes para que a
manutenção da Rodovia seja feita. Trás ao conhecimento de todos o horário de
atendimento nos postos de saúde que é das 7 às 16hr (ao público) e das 16 às 19hr
(aos funcionários). Informa que em bairros onde há postos de saúde, as pessoas
devem procurar o atendimento no bairro e casos mais específicos são encaminhados à
sede na Marginal. Esclarece que os documentos necessários para atendimento são RG,
CPF, Cartão do SUS e comprovante de endereço. Diz que em razão do adiamento da
votação do Projeto de Lei da subvenção à empresa de transporte coletivo, deixará para
se manifestar posteriormente. Finaliza voltando a alertar para que todos juntos cobrem
providências com relação à manutenção da Rodovia Lívio Tagliassachi (Acesso à
Rodovia Castelo Branco).
Encerram-se os trabalhos às 20h54min.
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