Ata da 25ª Sessão Ordinária de 10 de agosto 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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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 18h26min.
Expediente:
Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos
Direitos Humanos pelo Vereador José Alexandre Pierroni Dias.
A Ata da 24 ª Sessão Ordinária, realizada em 07 de Agosto de 2017, foi lida e aprovada
por unanimidade.
Requerimentos:
Vereador Julio Antonio Mariano Nº 150/2017 - Solicita informações referentes as
ocupações irregulares de terras localizadas no Bairro do Saboó e Loteamento das
Acácias; Nº151 - Solicita informações referentes a atividades que estão sendo
realizadas por grupo de pessoas e entidades religiosas no Morro do Saboó.
Vereador Rogério Jean da Silva Nº 152/2017 - Solicita informações sobre as obras
inacabadas de pavimentação asfáltica em ruas do Bairro Junqueira iniciadas no ano de
2015
Indicações:
Vereador Etelvino Nogueira Nº 805 - Solicita a colocação de cascalho na Estrada
Takeda , que passa em frente o condomínio Recanto Sabia , bairro do Carmo; Nº 806 Solicita a colocação de cascalho , nas ruas que iniciam na estrada do Mikami, fotos
anexas; Nº 807 - Solicita a colocação de tubulação na Estrada do Mikami, fotos anexas
bairro do Caetê; Nº 808 - Solicita fiscalização na coleta de lixo na Estrada do Takeda,
bairro do Carmo, foto anexa; Nº 809 - Solicita a substituição dos dois container de lixo
localizados na Vila Lino, bairro do Caetê; Nº 810 - Solicita a colocação de cascalho nas
ruas do Loteamento Clube dos Oficiais, bairro do Carmo, fotos anexas; Nº 811/2017 Solicita o corte de um eucaliptos com risco de queda na Estrada do Mikami, fotos
anexas.
Vereador Flávio Andrade de Brito Nº 812/2017 - Indica a mudança de endereço
do CRAS de São João Novo para o local em que está localizado o campo de Bocha do
Distrito de São João Novo.
Vereador Julio Antonio Mariano Nº 813 - Indica a implantação de Programa junto
a Departamento de Cultura junto aos "grafiteiros" do Município visando a decoração das
faixas de pedestres da área central; Nº 814/2017 - Indica a realização de parcerias do
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Poder Público junto à grande empresas fabricantes de tinta visando à recuperação da
pintura do CEC Brasital.
Vereador Rogério Jean da Silva Nº 804/2017 - Indica a limpeza do Rio entre as
ruas Anhanguera e Raposo Tavares, Jardim Bandeirantes
Moções:
Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo nº 105/2017. De
Congratulações à Fanfarra Infantil Schoenacker, vencedora do Concurso de Fanfarras e
Bandas realizadas na cidade de Santa Isabel. O autor da Moção apresentou
Requerimento Verbal solicitando o adiamento da Moção para a próxima Sessão
Ordinária. O Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade em única discussão e
votação simbólica.
Matérias analisadas no expediente:
Moção de Pesar – a Mesa Diretora as encaminhará.
Indicações – a Mesa Diretora as encaminhará.
Moções de Congratulações: Foram aprovadas por unanimidade.
Tribuna:
Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Inicia seu pronunciamento sobre o
precário estado de conservação do rio da Av. Bandeirantes, com uma borra parada e
mau cheirosa. Informa que foi feita fiscalização na empresa Látex, e entrou em contato
com a Sabesp para saber se havia depósito de esgoto naquela região e a resposta foi
negativa. Comenta que procurou diversos órgãos de fiscalização, mas está com
dificuldade de resolver este problema.
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Manifesta seu apoio ao
Vereador Alexandre na luta de fiscalização e manutenção daquela região.
Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Agradece o apoio do Vereador Marquinho
Arruda e afirma que precisamos de mais fiscalização e que seja punido quem quer que
seja o responsável. Diz que se a fiscalização municipal não está dando conta e a
CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) será chamada para resolver.
Vereador José Luiz da Silva César: Agradece a presença da Ex-Vereadora Neuza
Porfiria. Fala sobre a obra de encanamento de esgoto que a Prefeitura vem realizando
nas casinhas do Bairro do Goianã. Afirma que está sendo bem feita à obra de
encanamento e que provavelmente este mês serão entregues 22 casas no referido
bairro. Informa que os responsáveis do DER (Departamento de Estrada e Rodagem)
também estam preocupados com a Rodovia Quintino de Lima. Fala que vem cobrando
uma lombada na referida via antes mesmo de ser Vereador por conta do risco dos
munícipes para atravessar e o alto tráfego de veículos por conta da Faculdade e nos
finais de semana pela presença de turista. Relembra dos problemas de enchente que
ocorriam entorno da Rodovia Quintino de Lima e que só eram lembrados pelas
administrações quando o fato ocorria, afirma que conseguiu resolver 80% deste
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problema em um curto espaço de tempo por conta de prevenção. Fala sobre a falta de
luz no Largo dos Mendes e o aumento de bandidos e usuários de drogas no local e em
São Roque. Diz sobre a demora da reconstrução da Marginal e que precisamos desta
avenida para a população e turismo.
3. Vereador Newton Dias Bastos: Fala das festividades do mês de Agosto que já se
iniciaram na cidade, e convida aos internautas, a população e aos vereadores a
comparecer à Sessão Solene, que será realizada no próximo dia 14, alusiva aos 360
anos da Cidade de São Roque e aos 184 anos da instalação da Câmara Municipal, em
que terá entre os homenageados: o Senhor Pedro Augusto Silva; Francisco Roberto de
Oliveira, o conhecido e querido: Chiquinho Rabi; e o funcionário desta Casa, também
muito conhecido: Luciano do Espírito Santo; e onde também será concedida Medalha de
Mérito Vasco Barioni ao comerciante Germano Lambiazzi, e a Medalha de Mérito Barão
de Piratininga ao Tenente Coronel Sérgio Kazuo Abe. Cita um convite por ele recebido
para inauguração das Obras da Sabesp. Relembra que desde 1996, se falava que seria
inaugurada em São Roque uma obra dessa dimensão e melhoraria sobre medida a
qualidade de vida da população, com água e esgoto tratados.
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Menciona que após 360 anos sem nenhum
tratamento de água e esgoto, o município de São Roque será contemplado com o
beneficio, e isso é uma grande vitória, receber esse “presente”.
Vereador Newton Dias Bastos: Demonstra estar muito feliz pela conquista da
estação de tratamento, mesmo não tendo sido ela ainda total.
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Comenta que há mais ou menos
doze anos estiveram no Congresso Nacional e cobraram o Presidente da Câmara por
uma estação de tratamento em São Roque. Sente-se satisfeito, que mesmo após
tantos anos isso se concretize.
Vereador Newton Dias Bastos: Ressalta que a inauguração da estação terá a
presença do Governador do Estado, e que tendo oportunidade irá cobrá-lo do
fechamento-que há tempos ele se comprometeu - da Cadeia Pública existente no centro
da cidade de São Roque.
Ordem do Dia:
3. Projeto de Lei Nº 42/2017-L - De autoria do Vereador Newton Dias Bastos, que
“Dispõe sobre o horário de funcionamento da agência bancária localizada no Paço
Municipal e dá outras providências”. O Projeto foi aprovado por 13 (treze) votos
favoráveis 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, Marcos Roberto Martins Arruda, Mauro
Salvador Sgueglia de Góes, Newton Dias Bastos, Rafael Marreiro de Godoy, Rafael Tanzi
de Araújo e 01 (um) voto contrário do Vereador Rogério Jean da Silva.
2. Projeto de Lei Nº 45/2017-L - De autoria do Vereador Julio Antonio Mariano, que
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“Dá denominação de “Rua José Carlos Domingos” à via pública com início na Estrada
Lázaro de Oliveira Santos, Distrito de São João Novo”. O Projeto foi aprovado por
unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria simples.
Projeto de Lei Nº 56/2017-E – De autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o
Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$239.000,00 (duzentos e
trinta e nove reais). O Projeto foi aprovado por unanimidade em primeira discussão,
votação nominal e maioria absoluta.
Projeto de Lei Nº 57/2017-E - De autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a
abertura de crédito especial no valor de R$ 23.613,67 (vinte e três mil, seiscentos e
treze reais e sessenta e sete centavos)”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em
primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta.
Explicação Pessoal:
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Diz que é o momento dessa administração
parar com a choradeira e começar a trabalhar ao exemplo das administrações de
cidades vizinhas, que também assumiram com grandes dívidas e estão trabalhando sem
ficar fazendo discursos com reclamações, de forma que agora é hora da administração
de São Roque olhar pra frente. Pede ao Prefeito e ao Departamento de Obras atenção
sobre a manutenção que está sendo feita em algumas estradas. Fala que o serviço não
está sendo executado de maneira adequada, com a utilização de material que vai trazer
problemas às estradas assim que começarem as chuvas. Faz menção ao Governo do
Estado de São Paulo que não se preocupa com a segurança pública, não incentiva ou
dá reajuste salarial à classe dos policiais e que se pudesse extinguiria a Polícia Militar.
Explicita seu apoio à candidatura de Jair Bolsonaro à Presidência da República. Comenta
que na gestão anterior de São Roque, foi levado à votação da Câmara dos Vereadores,
denúncias contra o Ex-Prefeito Daniel, levantadas pelo Senhor Emir. Fala que na
ocasião, era o seu voto de “minerva” e votou contra a suspensão do ex-Prefeito. Expõe
que agora, na atual gestão, esse mesmo Senhor Emir, está trabalhando para a
Prefeitura de São Roque. Diz parecer, que essa pessoa já estava trabalhando em favor
do atual Prefeito mesmo antes da sua eleição. Diz que houve também denúncia de que
os Vereadores da Câmara de São Roque receberiam “mensalinho ou mensalão”, que
essa denuncia foi arquivada. Fala há rumores que uma das pessoas que fez a acusação,
tem a esposa também trabalhando na Prefeitura na atual gestão. Afirma que se isso
estiver acontecendo vai ficar ruim, inclusive para os Vereadores da situação e que vai
acompanhar todas essas questões de perto.
Vereador Rogério Jean da Silva: Fala que no próximo dia 16, participará da
inauguração da ETE e se o Governador do Estado estiver presente, e tendo a
oportunidade, falará com ele a respeito da cadeia. Diz que também não apóia o
Governo do Estado com relação ao tratamento que dá à Polícia Militar e que a
instituição está há 4 anos sem receber reajuste salarial e o Governo do Estado ainda
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não sinaliza nenhuma melhoria para a categoria. Comenta que fez um requerimento
solicitando informações sobre a prestação de serviço da Conslac e não enviaram a cópia
do contrato.
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Parabeniza a luta do Vereador
Cabo Jean para a melhoria dos serviços funerários. Apóia a licitação para uma nova
funerária. Comenta que esteve na casa de um munícipe que recebeu uma notificação
para regularização do jazigo da família, cujos preços dos serviços estavam no rodapé da
notificação. Fala da importância das pessoas saberem que existe uma tabela de preços
fixada para esses serviços.
Vereador Rogério Jean da Silva: Pede que todos cobrem essa questão.
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Comenta que a Comissão de Obras abriu
protocolo específico para essa questão da funerária e sobre a situação dos serviços
prestados pela Conslac. Pede ao Vereador Cabo Jean se tiver alguma documentação
para fornecer, farão a inclusão no mesmo processo.
Vereador Rogério Jean da Silva: Fala que tem dúvida quanto a execução total e
legal do contrato por parte da Conslac. Comenta que de 2013 à 2016 a Prefeitura
arrecadou mais de 1,5 milhões de reais com os cemitérios e não entende como os
mesmos se encontram no estado que estão. Acredita que esse dinheiro deveria ter sido
utilizado na manutenção dos cemitérios e é inaceitável que a situação permaneça como
está.
3. Vereador Etelvino Nogueira: Cita ter pedido um levantamento das condições do
cemitério do Cambará, que se encontra sujo e abandonado, por descaso do Executivo,
tanto da gestão atual, quanto das anteriores. Esclarece que a Comissão de Obras se
reuniu com representantes da Prefeitura para tratar do assunto da troca da Empresa de
Coleta de lixo, e segundo estes a documentação da empresa ainda não chegou a eles.
Afirma que continuará cobrando os responsáveis para que se faça uma licitação na
forma de Concorrência Pública, e não por Contrato Emergencial como feito para a atual
empresa de coleta. Diz não concordar com políticos irem a inaugurações apenas por
autopromoção, mas demonstra grande satisfação pela inauguração a ser feita pela
Sabesp no Bairro Vila do Carmo, da estação de tratamento de esgoto que inclusive já
está em funcionamento.
Aparte Vereador Julio Mariano: Comenta ter visitado a estação de tratamento de
água e esgoto e ter gostado do que viu, apesar do tempo que levaram para conseguir
tamanho benefício para o Município.
Aparte Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Diz que no início do
projeto para construção da estação de tratamento ele era contra, mas mudou de
posição após ver os benefícios que traria à população, que passará a ter 46 % da
população com esgoto tratado.
Vereador Etelvino Nogueira: Cita que mesmo não estando ainda no patamar por
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eles esperado, os benefícios que essa estação de tratamento de água e esgoto trará à
cidade já é um grande avanço. Diz que ainda há muito trabalho pela frente até que
todas as casas sejam contempladas com o serviço, mas ainda ocorrerá. Afirma que a
qualidade de vida que a água tratada trará aos moradores da cidade é imensa.
4. Vereador Flávio Andrade Brito: Agradece o trabalho da Guarda Municipal e da
Polícia Militar, mas pede que dêem um pouco mais de atenção às escolas de São João
Novo no horário de saída das aulas, por conta das brigas frequentes que vem
ocorrendo entre os alunos, que se juntam em grupos para bater no colega, envolvendo
em uma das situações até mesmo uma mãe de aluno. Afirma ter encaminhado ofício
para a Polícia Militar e à Guarda Municipal para que pelo menos no horário citado, que é
o horário de saída dos alunos, façam uma ronda mais ostensiva pelas escolas do
referido Bairro. Pede ao Departamento de Fiscalização da Prefeitura ou ao órgão
competente para que se atentem às queimadas que estão sendo feitas, e que
prejudicam a saúde das pessoas que ficam expostas ao contato com a fumaça vinda
delas. Pede mais compreensão da população nas reclamações e críticas a ele feitas, e
por vezes faltam com respeito, por não saber ao certo o que se passa na vida pessoal
do vereador, que é também um ser humano sujeito a ficar doente, a ter erros, etc.
Encerram-se os trabalhos às 20h01min.
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