
 

Ata da 34ª Sessão Ordinária de 16 de outubro de 2017. 
1º Período Legislativo Ordinário - 17ª Legislatura. 
     Presidência: Newton Dias Bastos, Israel Francisco de Oliveira e  

Marcos Roberto Martins Arruda 

  Secretaria: Rogério Jean da Silva e José Alexandre Pierroni Dias 

Vereadores Presentes: Alacir Raysel, Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira, 
Israel Francisco de Oliveira, Flávio Andrade de Brito, José Alexandre Pierroni Dias, José 
Luiz da Silva César, Julio Antonio Mariano, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, 
Marcos Roberto Martins Arruda, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Newton Dias Bastos, 
Rafael Marreiro de Godoy, Rafael Tanzi de Araújo e Rogério Jean da Silva.  
Vereadores Ausentes: nenhum.  

Início dos trabalhos às 18h16min. 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos pelo Vereador Rafael Tanzi de Araújo. 

1. A Ata da 33ª Sessão Ordinária, realizada em 09 de Outubro de 2017, foi lida e aprovada 
por unanimidade; 

2. O Presidente coloca em votação o Requerimento nº 202/2017, de autoria do 
Vereador Israel Francisco de Oliveira, que “Solicita a inclusão da Moção de 
Congratulações nº 156/2017, em regime de tramitação de Urgência Especial, na pauta 
da 34ª Sessão Ordinária”. O Requerimento foi aprovado por unanimidade em única 
discussão e votação simbólica. 

3. O Primeiro Secretário faz a leitura do relatório mensal sobre a execução de coleta, 
tratamento e destinação final do lixo Estância Turística de São Roque, referentes aos 
meses de julho a setembro de 2017, e informa que o mesmo se encontra na Diretoria 
Técnica Legislativa para consultas. 

4. O Primeiro Secretário faz a leitura do Balancete de Receita e Despesas da Câmara 
Municipal de São Roque referentes ao mês de Setembro/2017, e informa que o mesmo 
se encontra na Assessoria Técnica Legislativa para consulta. 

Projetos do Executivo: 
1. Projeto de Lei Nº 66/2017-E, 11/10/2017 de autoria do Poder Executivo, que 

“Dispõe sobre a alteração da Lei nº 3.039, de 26 de março de 2007”. 
2. Projeto de Lei Nº 67/2017-E, 11/10/2017 de autoria do Poder Executivo, que 

“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 
600.000,00 (seiscentos mil reais), no orçamento vigente”. 

Projetos do Legislativo: 
1. Projeto de Lei Nº 67/2017-L, 05/10/2017 de autoria do Vereador Rogério Jean da 

Silva, que “Dá a denominação de "Rua Valcir Lucas" à via pública localizada no Distrito 
de Maylasky”. 

2. Projeto de Lei Nº 68/2017-L, 05/10/2017 de autoria do Vereador Rogério Jean da 
Silva, que “Dá denominação de "Rua Vera Lucia de Araújo" à via pública localizada no 
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Distrito de Maylasky”. 
3. Projeto de Lei Nº 70/2017-L, 10/10/2017 de autoria do Vereador José Alexandre 

Pierroni Dias, que “Autoriza o transporte de animais domésticos no serviço de 
transporte público de passageiros da Estância Turística de São Roque”. 

4. Projeto de Lei Nº 71/2017-L, 10/10/2017 de autoria do Vereador José Alexandre 
Pierroni Dias, que “Altera a redação do artigo 1º da Lei Municipal nº 3.043, de 06 de 
abril de 2007”. 

5. Projeto de Lei Nº 72/2017-L, 10/10/2017 de autoria do Vereador Rogério Jean da 
Silva, que “Dá denominação de "Roque Rodrigues" à via pública localizada no Bairro da 
Campininha”. 

6. Projeto de Lei Nº 73/2017-L, 10/10/2017 de autoria do Vereador José Alexandre 
Pierroni Dias, que “Torna obrigatório o "Primeiro Exame Oftalmológico Completo" para 
toda criança que ingresse na creche ou escola”. 

7. Projeto de Lei Nº 74/2017-L, 11/10/2017 de autoria do Vereador Julio Antonio 
Mariano, que “Dispõe sobre o uso de símbolos desprovidos de caráter pejorativos na 
identificação de locais e serviços destinados a pessoas Idosas”. 

8. Projeto de Lei Nº 75/2017-L, 16/10/2017 de autoria do Vereador Julio Antonio 
Mariano, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de todos os assentos dos transportes 
coletivos públicos Municipais serem preferenciais”. 

9. Projeto de Lei Nº 76/2017-L, 16/10/2017 de autoria do Vereador Marcos Roberto 
Martins Arruda, que “Dispõe sobre a cobrança de tarifa do consumo de água 
diferenciada para microempresas e empresas de pequeno porte”. 

Requerimentos: 
1. Israel Francisco de Oliveira Nº 201 - Solicita informações referentes a todos os 

gastos com o Departamento de Esportes na Administração Anterior. 
Indicações: 

1. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo Nº 1013 - Solicita a 
colocação de rede de fibra ótica nas Escolas do Município; Nº 1023 - Solicita limpeza 
dos córregos da Vila Aguiar, Capuava e Gabriel Piza; Nº 1024 - Solicita limpeza do 
córrego ao lado da Cantina Frank, Taboão; Nº 1026 - Solicita os serviços de 
motonivelamento e cascalhamento dos Bairros Vinhedos I, II e III, Jd. Santa Vitória, 
Campininha de Baixo e Estrada do Capim Fino; Nº 1033 - Solicita limpeza das bocas de 
lobo no Parque Primavera; Nº 1035 - Solicita colocação de braço de luz na Travessa, 
Bairro Capuava.; Nº 1036 - Solicita reparo nas tabelas de basquete e pintura da 
quadra no Parque Primavera; Nº 1037/2017 - Solicita que seja organizado torneio de 
futsal entre seleções das cidades, tanto masculino como feminino. 

2. Vereador Rogério Jean da Silva Nº 1014 - Solicita limpeza e reparos necessários no 
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parquinho localizado na Praça Maçom, Taboão; Nº 1015 - Solicita os serviços de 
motonivelamento e cascalhamento na Estrada Capela do Cepo; Nº 1016/2017 - 
Solicita os serviços de motonivelamento e cascalhamento na Rua Juraci de Moraes, bem 
como, nas Vielas Benedito Moraes e Roque Moraes, Bairro Marmeleiro. 

3. Vereador Julio Antonio Mariano Nº 1017 - Solicita faixas de pedestre na Avenida 
Prefeito Bernardino de Lucca, em frente a ponte, próxima a empresa SR Madeiras; Nº 
1018 - Solicita que a Rua Duque de Caxias passe a ter mão única no trecho entre a 
Rua Barão de Piratininga e a Rua José Alambick, no sentido bairro/centro; Nº 
1019/2017 - Solicita que o ponto de ônibus existente na via secundaria ao lado da 
Rua Ângelo Meneguesso seja deslocado mais para baixo próximo a faixa de pedestre, 
ao lado da escola Estadual Manley Lane. 

4. Vereadores Marcos Roberto Martins Arruda, Etelvino Nogueira Nº 1020/2017 
- Solicita a implantação de uma Base 192, para o serviço de resgate, no Bairro do 
Carmo. 

5. Vereadores Marcos Roberto Martins Arruda, Rafael Tanzi de Araújo Nº 
1021/2017 - Solicita a implantação de uma Base 192, para o serviço de resgate, no 
Distrito de Maylasky. 

6. Vereador Etelvino Nogueira Nº 1022 - Solicita a realização dos serviços de 
motonivelamento e cascalhamento nas ruas do Loteamento Clube dos Oficiais, bairro do 
Carmo; Nº 1025 - Solicita providências junto a telefônica, para que sejam levantado os 
cabos , de telefone na estrada que inicia na estrada do Mikami , e termina na Alameda 
das garças; Nº 1027 - Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e 
cascalhamento nas ruas dos Loteamentos Horizonte, verde 1 , 2 e 3 , Bairro do Caetê; 
Nº 1028 - Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento nas 
ruas do Loteamento Jardim Camargo, Bairro do Carmo; Nº 1029 - Solicita a realização 
dos serviços de motonivelamento e cascalhamento nas ruas do Loteamento Jardim da 
Felicidade, Bairro do Pavão; Nº 1030 - Solicita a realização de limpeza nas saídas de 
água ao longo da Estrada que liga o Bairro do Carmo a Canguera; Nº 1031 - Solicita a 
realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento nas Estradas Juca e da 
Lagoa; Nº 1032 - Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e 
cascalhamento nas ruas do Loteamento Lagos da Serra; Nº 1034 - Solicita a realização 
dos serviços de motonivelamento e cascalhamento nas Estrada Sétimo Céu , Estrada 
das Pedras , Recanto Flora e Estrada da Serra; Nº 1047/2017 - Solicita a implantação 
de duas lombadas  no início da Estrada José Silvestre da Rocha , bairro Juca Rocha . 

7. Vereador José Alexandre Pierroni Dias Nº 1038 - Solicita a poda das árvores da 
Rua Antonio Sartori, Condomínio Sítio das Hortências, Distrito de Maylasky; Nº 1039 - 
Solicita a construção de um abrigo de ônibus completo na Estrada Mario de Andrade, 
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esquina com a Darcy Penteado; Nº 1040 - Solicita os serviços de motonivelamento e 
cascalhamento na Rua Itibirina, e colocação de tubulação para passagem de água na 
área verde, Planalto Verde. ; Nº 1041 - Solicita colocação de areia e rede para o gol, 
no capo de areia localizado na Vila Nova; Nº 1042 - Solicita colocação de lâmpadas na 
Viela localizada na Vila Nova, Rua Manoel Lessa; Nº 1043 - Solicita colocação de cesta 
de basquete e manutenção na quadra da Bandeirantes; Nº 1044 - Solicita colocação de 
lâmpadas mais eficientes nas Ruas dos Italianos, Jd. Tanzi, como também, a troca das 
lâmpadas da Rua Sebastião Martins, Villaça; Nº 1045 - Solicita pintura das guias e 
faixas de pedestres nas proximidades da rotatória Sebastião Martins Villaça,  para as 
festas das crianças no dia 12/10; Nº 1046/2017 - Solicita a limpeza, capinação e 
roçada em área localizada na Rua Albano José de Oliveira, Bairro do Cambará, em 
frente ao Posto das Ambulâncias. 
            Moções: 

1. Vereador Etelvino Nogueira Nº 151 - De Congratulações à feira de saúde realizada 
na escola EMEF Profº Antonio Cavaglieri, Bairro do Pavão. 

2. Vereador Israel Francisco de Oliveira com o apoio de todos os Vereadores Nº 
156 - De congratulações aos Professores da Rede Municipal e Estadual de Ensino, em 
face do "Dia dos Professores". 

3. Vereador Julio Antonio Mariano com o apoio de todos os Vereadores Nº 160 - 
De Pesar pelo falecimento do estimado Frei Antonio João Perino. 

4. Vereadores Rafael Marreiro de Godoy e Flávio Andrade de Brito Nº 159 - De 
Pesar pelo falecimento da estimada Senhora Geni de Lima Santos. 

5. Vereadores Rafael Marreiro de Godoy, Alfredo Fernandes Estrada Nº 155 - De 
Congratulações aos Organizadores da 32ª Romaria Nossa Senhora de Aparecida, de 
São João Novo ao Santuário de Pirapora do Bom Jesus. 

6. Vereador Rogério Jean da Silva Nº 158 - De Pesar pelo falecimento da estimada 
senhora Maria Claudete Inácio 

7. Vereadores Rogério Jean da Silva e Alacir Raysel Nº 157 - De Pesar pelo 
falecimento do estimado senhor Irineu Justino dos Santos 

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

Tribuna: 
1. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta sobre a votação de um repasse no 

valor de 600 mil reais a ser encaminhado por esta Casa à Prefeitura, e que será 
destinado à Santa Casa, para auxiliar nas despesas da Instituição com folhas de 
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pagamento de funcionários. Afirma que não há mais o que se fazer pela Santa Casa, 
pois possui um montante de dívidas, cujo valor no momento aproxima-se dos 30 
milhões de reais. Diz ainda que o atendimento médico do local é escasso, deixando 
pessoas que necessitadas de tratamento,sem o devido atendimento. Lembra que há 
trinta dias foi também aprovado um repasse no valor de 600 mil reais para a 
Instituição. 
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Afirma que a centenária Santa Casa 
está a casa dia regredindo, e que todos os dias são ouvidas reclamações de cidadãos 
pela precária situação em que se encontra a Saúde no Município. 
Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Diz que para que melhore a situação na 
Instituição é preciso alguns sacrifícios, pois se estão precisando de ajuda é preciso que 
também colaborem inclusive a diminuição de algumas despesas dispensáveis. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta que não deve a atual administração 
da Santa Casa ficar sempre transferindo a responsabilidade pelas dívidas para a 
administração anterior. 
Aparte Vereador Julio Antonio Mariano: Demonstra tristeza pelas palavras dos 
Vereadores, pois a situação do Município sem a Santa Casa seria ainda pior. Afirma que 
o que não vai bem é a Saúde no Município todo, inclusive em Postos de Saúde. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Concorda que a Saúde no Município, está 
precária no geral, inclusive nos postos de Saúde. 
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Comenta que o custo operacional para se 
manter um Hospital é muito alto, e que não há como depender apenas dos repasses 
que recebem da Administração para se manter. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Afirma que os responsáveis pela atual 
situação da Instituição é o Executivo, pois os  valores de seus repasses não são 
suficientes para manter a Instituição. 

2. Vereador Etelvino Nogueira: Fala necessidade de cobrar as questões de saúde no 
município, e que estão faltando remédios para pressão na rede básica de distribuição 
municipal. Fala que faltam médicos e para qualquer especialidade médica o munícipe é 
encaminhado para ser atendido fora do município. Fala que não há neurologista para 
atendimento na rede básica, e que na última semana, esteve na reunião da Santa Casa 
e foi incisivo para que seja esclarecido a situação em que se encontra a Santa Casa. 
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Comenta que em 2011, houve um 
repasse para a Santa Casa em torno de 1 milhão de reais. Fala que foi motivo de 
grande emoção, pois foi aquele o primeiro ano em que a Santa Casa passava sem 
dívida nenhuma. Lembra que logo em seguida, a má administração se iniciou, cuja 
responsabilidade é toda do Ex-Prefeito Daniel. 
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Aparte Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Acrescenta a questão de não 
haver pediatra atendendo na Santa Casa por falta de recursos. 
Aparte Vereador Júlio Antonio Mariano: Esclarece que quando entrou na Santa 
Casa a dívida estava em torno de 2,1 milhões de reais e quando saiu a dívida era de 2,8 
milhões de reais e não é justo que a Prefeitura tenha usado e queira agora devolver a 
Santa Casa com toda essa dívida. 
Vereador Etelvino Nogueira: Fala que a Comissão de Saúde desta Casa de Leis pode 
se envolver ainda mais com os assuntos referentes a Santa Casa. Fala que a rede 
básica também enfrenta dificuldades e que se melhorar o atendimento, 
consequentemente descarrega o atendimento da Santa Casa. Comenta que quando há 
ponto facultativo após feriados, o atendimento da Santa Casa sobrecarrega pois os 
postinhos estão fechados. Diz que a SABESP iniciou a perfuração do poço artesiano na 
Vila Lino, Bairro Cate hoje, com o apoio do Executivo e Deputado Márcio Camargo. 
Lembra que é necessário cascalhar algumas ruas pois o período de chuvas está 
próximo. 
Aparte Vereador Rafael Marreiro Godoy: Diz que há 10 anos estão tentando ajudar 
a Santa Casa e que o povo quer solução para problemas. 
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Fala que não dá para procurar 
culpados e que a população quer se resolvam os problemas com a Santa Casa. 

3. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que respeita a opinião de todos os 
Vereadores, mas que a má Administração anterior, acarretou vários problemas para a 
Santa Casa hoje. Afirma que hoje a Irmandade está sendo Administrada por pessoas 
que estão compromissadas em fazer as coisas de forma cor-reta. Diz que a situação dos 
postos de saúde também é delicada, faltando médicos e medicamentos.  
Aparte Rafael Marreiro de Godoy: Fala que somente questiona o tratamento que o 
munícipe tem na Santa Casa, e isso não depende de verba. 
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Concorda com o Vereador Rafael Marreiro. 
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que não defende a Ad-
ministração passada, mas cobra da atual administração providências. 
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Parabeniza todos que estão comprometidos 
com a reforma do pronto-socorro da Instituição, pois a Prefeitura somente tem a 
obrigação de pagar o pronto-atendimento da Santa Casa, no entanto mantêm a 
Instituição, pois foi omissa no passado, e deixou que a Irmandade se endividasse e 
hoje quem tem que pagar a conta é a Administração Pública. 
Aparte Vereador José Alexandre Pierrone Dias: Parabeniza a gestão da Santa 
Casa que está conseguindo conduzir toda essa situação.  
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Diz que as cirurgias de cataratas que estão 
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sendo feitas, estão dando dignidade e qualidade de vida às pessoas que aguardavam 
há tanto tempo para ser operados. Agradece a todas as pessoas que apoiaram na festa 
dedicada às crianças, no dia das crianças no bairro do Guaçu.  
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que os Vereadores fizeram a 
sua parte denunciando as irregularidades ao Ministério Público. 
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Diz que a Administração Pública, tem que 
cobrar os municípios vizinhos que querem fazer festas, rodeios e não dão a devida 
atenção a saúde pública. 

4. Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Inicia seu pronunciamento falando da difi-
culdade que os taxistas da cidade de São Roque vêm enfrentando contra os carros 
clandestinos da cidade de Mairinque que estão “roubando” os passageiros de quem 
trabalha honestamente. Fala que fará o possível para impedir a vinda do Uber na 
cidade e que lutará pela classe dos taxistas. Parabeniza o Hospital da Santa Casa pelo 
rápido e bom atendimento de uma criança que chegou com queimaduras.  Diz que não 
podem generalizar o hospital por culpa de alguns funcionários, pois lá também tem 
ótimos profissionais. 
Aparte Israel Francisco Oliveira: Concorda com o Vereador Alexandre sobre a quali-
dade do hospital e mesmo com dificuldade está atendendo os munícipes.  
Aparte Rafael Marreiro de Godoy: Parabeniza o Vereador Alexandre pela ajuda no 
caso da criança com queimaduras. Relata que ele e seus familiares sempre foram muito 
bem atendidos na Santa Casa, na medida do possível.  
Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Agradece todas as pessoas que colaboraram 
com a Festinha do dia das Crianças realizada no Bairro Cambará.  

5. Vereador José Luiz da Silva César: Fala da necessidade de prevenções nos rios e 
córregos da cidade para que, quando a época de chuvas chegar, não acontecer os 
alagamentos por falta de prevenção. 
Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Concorda com o Vereador José Luiz 
sobre a prevenção e afirma que não adianta por a culpa na administração passada e 
sem a prevenção os rios irão encher e causar alagamentos em locais já conhecidos.  
Aparte Vereador Israel Francisco Oliveira: Parabeniza os Vereadores José Luiz e 
Rafael Marreiro pela preocupação e informa que uma empresa já foi contatada e logo 
iniciará as limpezas dos rios.  
Vereador José Luiz da Silva César: Diz que as praças da cidade estão cheia de 
ambulantes e é preciso tomar previdências sobre isso. Informa que esteve com o 
Diretor da DER (Departamento de Estrada e Rodagem) e foi muito bem recebido. Diz 
que a empresa que ganhou a licitação terá o prazo máximo de 20 dias para começar a 
obra na Rodovia Lívio Tagliasachi. Relata que aproveitou para questionar sobre o 
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pontilhão do Goianã e logo terá uma posição sobre esse assunto. Fala da falta de 
medicamentos e materiais nos postinhos de saúde.  
Aparte Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Informa que os postinhos estão 
sem sonda, e os munícipes acham que ir ao hospital é melhor que no postinho 
sobrecarregando o hospital.  
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Relata que a Santa Casa está 
com falta de material e medicamentos e os familiares dos doentes precisam ir às farmá-
cias comprar o que falta. Informa que não devem por a culpa em alguém e sim resolver 
os problemas.  
Vereador José Luiz da Silva César: Fala que a Santa Casa está sobrecarregada pela 
falta de materiais e medicamentos do postinho forçando os munícipes procurarem o 
hospital. 
Vereador Júlio Antonio Mariano: Fala da situação da Santa Casa, que é uma 
Instituição privada e, em dado momento, teve uma parceria firmada com a Prefeitura 
para a realização de cirurgias de média complexidade. Diz que a cada dia, o 
atendimento na Santa Casa aumenta devido a falta de condição do munícipe em pagar 
por um plano de saúde privado. Fala que a Santa Casa não tem obrigação de colocar 
sonda em ninguém e essa é uma obrigação das UBS’s. Diz que o município e o Governo 
Federal estão ajudando a Santa Casa com a injeção de capital. Diz que é lamentável a 
situação financeira da Irmandade, mas que é melhor tê-la ao menos como está do que 
não ter o atendimento. 
Aparte Vereador Newton Dias Bastos: Fala que a Santa Casa funciona como uma 
empresa, e não dá pra esquecer o passado pelo qual passou a Irmandade e que os 
donos da FENAESC estão presos. Diz que a Instituição tem uma despesa fixa de 1 
milhão e 650 mil, e a Prefeitura adiantou durante quatro meses esse valor e agora esse 
adiantamento está sendo ressarcido para a Prefeitura. Fala que na última semana 
estiveram presentes na Câmara representantes da Santa Casa que apresentaram todas 
as despesas que tem a Santa Casa e não é possível fazer a redução de quadro de 
funcionários por não haver verba para pagamento de rescisões trabalhistas. Fala que 
com o auxílio da Câmara a Santa Casa conseguirá se manter da forma como está. Diz 
que se está ruim com a Santa Casa da forma como está, sem ela ficaria muito pior. 
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Questiona o que o munícipe 
deve fazer se vai ao postinho colocar sonda e não consegue o atendimento e se dirige à 
Santa Casa e também não é atendido. 
Vereador Júlio Antonio Mariano: Fala que há pessoas que utilizam sonda 24 horas 
por dia e trata-se de um serviço quase programado e que há pessoas que preferem 
procurar a Santa Casa para trocar a sonda do que ir ao posto de saúde. Diz que ainda 
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nessa circunstância, a Santa Casa atende o munícipe. 
Ordem do Dia: 

1. Projeto de Lei Nº 62/2017-L, 26/09/2017, de autoria do Vereador Julio Antonio 
Mariano, que “Autoriza o Poder Executivo a disponibilizar, nos períodos de férias, os 
veículos de transporte escolar para atividades culturais e desportivas”. O Vereador autor 
do Projeto apresentou Requerimento Verbal solicitando o adiamento do mesmo por 04 
(quatro) Sessões. O Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade em única 
discussão e votação simbólica.  

2. Projeto de Lei Nº 64/2017-L, 26/09/2017, de autoria do Vereador Julio Antonio 
Mariano, que “Obriga os hospitais públicos e privados a comunicarem às delegacias de 
polícia, quando do atendimento em suas unidades de pronto atendimento, os casos de 
idosos, mulheres, crianças e adolescentes vítimas de agressões físicas”. O Projeto foi 
aprovado por 13 (treze) votos favoráveis dos Vereadores Alacir Raysel, Alfredo 
Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira, Israel Francisco de Oliveira, Flávio Andrade de 
Brito, José Alexandre Pierroni Dias, José Luiz da Silva César, Julio Antonio Mariano, 
Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, Marcos Roberto Martins Arruda, Mauro 
Salvador Sgueglia de Góes, Rafael Marreiro de Godoy, Rafael Tanzi de Araújo e 01 (um) 
voto contrário do Vereador Rogério Jean da Silva em única discussão, votação nominal 
e maioria simples. 

3. Projeto de Lei Nº 69/2017-L, 09/10/2017, de autoria do Vereador Flávio Andrade de 
Brito, que “Dá denominação de “Professora Olga de Toledo Farias” à EMEF localizada 
no Distrito de São João Novo e dá outras providências”. O Projeto foi aprovado por 
unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria simples. 

4. Projeto de Decreto Legislativo Nº 12/2017-L, 02/10/2017, de autoria do Vereador 
Marcos Roberto Martins Arruda, que “Dispõe sobre a Concessão de Placa Homenagem à 
Senhora Elisa Aparecida de Andrade, em Sessão Solene Alusiva ao Dia da Consciência 
Negra”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação nominal e 
maioria qualificada. 

5. Projeto de Decreto Legislativo Nº 13/2017-L, 02/10/2017, de autoria do Vereador 
Israel Francisco de Oliveira, que “Dispõe sobre a Concessão de Placa Homenagem à 
Senhora Marilene Aparecida de Souza, em Sessão Solene Alusiva ao Dia da Consciência 
Negra”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação nominal e 
maioria qualificada. 

Explicação Pessoal:  
1. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Solicita ao Prefeito que olhe pela população 

no Distrito de São João Novo. Diz que o posto da GCM (Guarda Municipal) está 
abandonado e que em outras administrações havia a atuação ativa da GCM, dando 
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maior sensação de segurança ao munícipe e que hoje isso não ocorre. Pede ao Prefeito 
que aumente o efetivo da GCM para que Posto volte a funcionar. Agradece a população 
e ao comércio de São João Novo que mantêm viva a tradição da festinha do Ditrito. 
Fala que o Prefeito deve pensar melhor sobre a concessão de ponto facultativo 
municipal. Diz que o comércio sofre grandes prejuízos com o ponto facultativo, e os 
postinhos de saúde não funcionam,  prejudicando o atendimento ao munícipe. Comenta 
que as creches e escolas municipais também não funcionam, prejudicando pais que 
trabalham tanto em São Roque quanto fora da cidade, pois não têm com quem deixar 
seus filhos. Fala que pretende apresentar projeto de lei para que seja diminuído a 
concessão de ponto facultativo municipal. 
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Fala que o Vereador Rafael Marreiro de Godoy, 
tem todo seu apoio e voto favorável a esse projeto. 
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Fala que muitas pessoas estão sendo 
prejudicadas e que isso não pode continuar assim. Diz que já aconteceu de haver mais 
de um ponto facultativo dentro do mesmo mês e isso acabará virando uma anarquia. 
Fala que São Roque é uma Estância Turística, tem que ser diferenciada. 

2. Vereador Rogério Jean da Silva: Parabeniza o jornalista Vander Luiz pelo seu 
aniversário. Agradece ao Vereador Newton Dias Bastos pela gravata que recebeu de 
presente e que pertenceu ao pai do Vereador. Fala que no dia vinte e seis de Setembro, 
foi sancionada a Lei 13.484, que estabelece que os registros de nascimento poderão ser 
assentados no local do nascimento da criança ou no local de domicílio da mãe. Fala que 
também as certidões de óbito, poderão ser lavradas no local do óbito ou no local de 
domicílio do “de cujus”. Expõe a péssima forma como o município conduz a 
conservação dos cemitérios da cidade. Diz que não entende como na gestão passada, o 
município arrecadou 2 milhões de reais, e não conseguiu fazer a manutenção dos 
cemitérios, que brevemente estarão recebendo familiares visitando os túmulos de seus 
entes queridos, no dia de Finados. Agradece ao Departamento de Obras pelo empenho, 
diante de poucos recursos. Fala que em resposta a requerimento enviado para o Poder 
Executivo, foi informado que a Guarda Municipal (GCM) possui 48 pessoas em seu 
efetivo, sendo que 11 estão agregados em outros Departamentos, 6 estão em 
tratamento de saúde e 2 estão em adaptação, restando 31 pessoas. Fala que é 
necessário que o efetivo da GCM seja utilizado com segurança pública e que os outros 
Departamentos sejam atendidos por outras pessoas. Comenta que a GCM possui quatro 
veículos sendo 1 Gol, utilizado em serviços administrativos, 1 Kombi, utilizada 
esporadicamente e 2 Paratis, para ronda. Fala que chegarão em breve mais 2 veículos 
para atender a GCM e que o ideal é que todo o efetivo atenda à segurança pública. Diz 
que o efetivo também precisa passar por cursos de capacitação para que todos sejam 
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aptos a utilizar dos mais variados tipos de armamentos. 
Encerram-se os trabalhos às 21h07min. 
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