Ata da 4ª Sessão Ordinária de 23 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
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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 18h03min.
Expediente:
Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos pelo Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes.
A Ata da 3ª Sessão Ordinária, realizada em 20 de Fevereiro de 2017, foi lida e aprovada
por unanimidade;
A Ata da 4ª Sessão Extraordinária, realizada em 20 de Fevereiro de 2017, foi lida e
aprovada por unanimidade;
O 1º Secretário faz a leitura do Ofício nª110/2017 da Prefeitura Municipal solicitando a
retirada do Projeto de Lei n°10, de 17/02/2016;
Projeto do Executivo:
Projeto de Lei nº 011-E, de 21/02/2017, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza a Prefeitura a conceder prêmios aos atletas melhores classificados na 70ª Corrida da
Aleluia, revoga a Lei nº 3.728, de 07 de dezembro de 2011, e dá outras providências”.
Projeto do Legislativo:
Projeto de Lei nº 012-L, de 21/02/2017, de autoria do Vereador José Alexandre
Pierroni Dias, que “Altera o inciso IV do artigo 6º da Lei Municipal nº 3.867, de 13 de
setembro de 2012 que “Dispõe sobre a instituição de normas e procedimentos aplicáveis às condutas relacionadas com as populações animais e sobre o controle e prevenção das zoonoses e da fauna nociva no Município da Estância Turística de São Roque, e
dá outras providências”.
Requerimentos:
Vereador Marcos Roberto Martins de Arruda– nºs: 034/2017. Solicita esclarecimentos referente à falta de “cuidadoras” para as crianças especiais matriculadas nas
escolas Municipais de São Roque;
Vereadores Júlio Antonio Mariano e Israel Francisco de Oliveira– nºs: 037.
Solicita informações sobre a possibilidade de mudança da EMEI Rosalina Villaça Salvetti
para o antigo Prédio do SESI; e 038/2017. Solicita informações sobre os critérios utilizados na seleção das pessoas que foram contempladas com as casas do projeto popu-
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lar do “Programa de Aceleração do Crescimento”, no Bairro Paisagem Colonial.
Indicações:
Vereadores José Luiz da Silva César e Rafael Marreiro de Godoy– nºs: 112.
Indica a implantação do projeto de plantio de árvores frutíferas nas escolas de São João
Novo e na EMEF Barão de Piratininga.
Vereador Marcos Roberto Martins Arruda – nºs: 113. Solicita recapeamento da
Estrada da Serrinha, Santo Antonio, próximo ao Ski;
Vereador Julio Antonio Mariano – nºs: 114. Solicita Revisão da Lei Complementar
n°82 e 84/2015, visando retirar da contemplação da Leio os Loteamentos que não possuem características de interesse social; 128. Solicita a Vigilância sanitária que seja iniciada a campanha de castração de cães e gatos de nosso município com a finalidade de
combater o crescimento populacional destes animais; 129. Solicita que sejam implantadas lombadas nas ruas do Loteamento Cascavel em Canguera; 130. Solicita a realização de operação tapa buraco e roçada nas ruas Manley Lane e João de Candinha no
Bairro do Marmeleiro; 131. Solicita a colocação de boca de lobo em frente ao Big Mercado na Rua Antonio Silva no Bairro do Marmeleiro; 132. Solicita a realização de operação tapa buraco nas Ruas Antonio Silva, Rua José Marigliani, Rua Ana Aldequeri, Rua
Cristóvão Arca, Rua Rui Leite Campina, Rua Euclides Almeida e Rua Maria Conceição
Lemos; 133. Solicita com urgência a recuperação de parte da rua João de Candinha
que esta desmoronando perto da Cooperativa Coopersol no Bairro do Marmeleiro. Foto
em anexo; 134. Solicita roçada de terreno de propriedade da CPTM ao lado da ferrovia
ao longo da Rua México na Vila São Rafael; 135. Solicita a realização dos serviços de
capinação de mato em frente a Creche da Vila São Rafael; 136/2017. Solicita transporte escolar para que os estudantes da rede de educação municipal do Bairro do Marmeleiro e Jardim Brasília possam ter acesso a EMEF Profª. Maria Aparecida de Oliveira
Ribeiro, na Vila Nova São Roque.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada – nºs: 115/2017. Solicita providências por
parte do Poder Executivo devido água que está empossando na Avenida Brasil, em
frente ao nº827;
Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 116. Solicita a realização da manutenção na
Estrada Paraíso, Bairro do Mirim, Pavão; 117. Solicita a realização da manutenção na
Estrada Rio Abaixo, Bairro do Mirim, Pavão; 118. Solicita a realização de operação "tapa buraco" na Estrada dos Venâncios, Bairro do Pavão; 119. Solicita a instalação de
uma luminária no pátio da unidade básica de saúde Villagio Emilia, Vila Amaral; 120.
Solicita a realização dos serviços de operação "tapa buraco" na Rua Capitulina, Bairro
Pavão; 121. Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento na
Estrada da Serrinha do Carmo; 122. Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento nas ruas do Loteamento Chácara Aurora, bairro do Caetê; 123.
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Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento nas ruas do Portal do Carmo; 124. Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento nas ruas do Loteamento Recanto Flora; 125/2017. Solicita a realização dos serviços de pintura nos abrigos de ônibus do Caetê, Carmo e Aguassaí;
Vereador Newton Dias Bastos – nºs: 137/2017. Solicita a realização de operação
“tapa buracos” na Rua Leão XIII, Jardim Tanzi.
Moções:
Vereadores Rafael Tanzi de Araújo e Newton Dias Bastos– nºs: 024. De Pesar
pelo falecimento do estimado Senhor Manuel Maria de Madureira.
Matérias analisadas no expediente:
Indicações – nºs: 112 a 137/2017 - a Mesa Diretora a encaminhará.
Moções – nºs: 024/2017 – A Mesa Diretora a encaminhará.
Tribuna:
Vereador Newton Dias Bastos: Fala que gostaria de comentar sobre determinado
assunto, não como Presidente, mas como amigo de todos os Vereadores. Lembra que
esse é apenas o início da Legislatura, e que a amizade e o entendimento entre os Vereadores deve prevalecer para que os trabalhos desta Casa transcorram em harmonia.
Fala que a Constituição dos Estados Unidos é documento bastante conciso, pois nela
não constam regras tão elementares que possam ser definidas pelo bom senso e pela
consciência humana. Comenta ainda que pretendia fazer uma reunião, com os Vereadores após a sessão, num clima bastante amistoso, para esclarecer algumas situações que
pudessem, futuramente, causar algum tipo de conflito. Fala que há uma expectativa
muito positiva da população em relação ao Poder Executivo e também em relação à
Câmara Municipal e que, atitudes positivas do Prefeito, refletem positivamente para a
cidade e também para a Câmara. Fala que eventuais atitudes negativas ou deslizes,
poderiam refletir também para ambos os poderes, o que não é desejado. Nesse sentido, afirma ter conversado com o Vereador Júlio Mariano, que sugeriu que houvesse um
bate papo com os Vereadores para evitar tais situações. Comenta que a existência de
muitas regras para impedir determinados comportamentos é ruim, enquanto o bom
senso pode prevalecer. Exemplifica com uma situação, na qual o ex-vereador Dito Canela, apresentou uma reivindicação de um munícipe do bairro do Pavão, em seu gabinete e que, este Vereador, entendendo que tal pedido dizia respeito a uma região de
forte trabalho do Vereador Maurinho, requereu que o documento fosse feito no nome
daquele. Enfatiza que o bom senso deva prevalecer nas relações humanas.
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Faz coro às palavras do Presidente Niltinho,
pessoa na qual diz ter como exemplo, e que deve-se pautar o trabalho desta Casa no
respeito. Esclarece que as discussões ocorridas em Plenário são com o propósito de
ampliar o debate e sempre, pelo bem do Município, e que fora da Sessão todos os Ve-
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desenvolvido, muito elogiado pela população, que está esperançosa e crente em mudanças. Cumprimenta o Prefeito por sempre prestar contas à população, sem promessas falsas. Diz desejar ao Prefeito que tenha uma excelente gestão. Aproveita a ocasião
para fazer duas reivindicações, objetos de ofícios seus ao Poder Executivo: a primeira
delas de reforma do campo do 7 de Setembro de São João Novo; e a segunda de mudança do local da sede do Centro de Convivência do Idoso – CCI, sendo que, em conversa que teve com o Prefeito, sugeriu a mudança para o antigo campo da Peterco. Diz
comemorar um sonho para a população de São João Novo, o qual compartilha com o
Vereador Flávio Andrade de Brito, referente à reforma da Praça do Distrito. Explica que
não basta o Vereador dizer que pediu, e acreditar que no dia seguinte a reforma estará
pronta. Comenta que é preciso muito trabalho na busca de recursos de Emendas Parlamentares, pois a verba utilizada em tal obra não é de origem do Município. Enaltece a
união de esforços que teve juntamente ao Vereador Flávio Brito nesse sentido, mas reconhece que os recursos financeiros que custearão aquela obra é decorrente de um
pedido do ex-vereador Tio Milton. Reforça a necessidade da união de esforços para
conseguir benfeitorias para o Município.
3. Vereador Rogério Jean da Silva: Agradece a recepção da população do Jardim
Suíça Paulista, no qual ele, e os vereadores Marquinho Arruda e Rafael Tanzi, promoveram, na data de ontem, o projeto “Vereador no Bairro”. Diz estar acostumado com a
cobrança dos munícipes, mas que ficou bastante impressionado com os elogios recebidos pela iniciativa, agradecendo o carinho da população. Agradece também ao departamento de trânsito por atender muito rapidamente a um pedido deste Vereador que,
em atenção a uma reivindicação da Congregação Cristã do Brasil, do bairro Santo Antonio, solicitou a pintura de uma vaga para estacionamento de deficiente físico na frente
daquela igreja. Cumprimenta ainda o Departamento de Obras pelo excelente serviço
prestado no bairro do Santo Antonio, especialmente na Rua Maria Clara Sabatini. Comenta que, juntamente ao Vereador Maurinho Góes, está solicitando um estudo para
constatar sobre a quantidade de lombadas na Estrada do Vinho. Diz que existem mais
de vinte lombadas naquela estrada e solicitou o estudo para saber sobre a necessidade
ou não dessa quantidade. Fala que nesta data, iniciou o recadastramento de jazigos nos
Cemitérios da Paz e do Cambará e alerta a população que esteja atenta para regularizar
os jazigos.
Ordem do Dia:
1. Projeto de Lei Complementar nº 004-L, de 17/02/2017, de autoria do Poder
Executivo, que “Dispõe sobre o protesto da dívida ativa do Município de São Roque e dá
outras providências”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em primeira discussão,
votação nominal e maioria absoluta.

5

Ata da 4ª Sessão Ordinária de 23 de Fevereiro de 2016.
1º Período Legislativo Ordinário - 17ª Legislatura.
2. Requerimentos: 034, 037 e 038/2017 - Foi aprovado por unanimidade em única

discussão, votação simbólica e maioria simples.
Explicação Pessoal:
1. Vereador Etelvino Nogueira: Comenta sobre a presença de equipe técnica do
Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde na região do bairro do Carmo,
do Caetê e adjacências, bem como nos municípios de Cotia e Vargem Grande Paulista,
em razão das suspeitas de contaminação de febre amarela em macacos, como ocorreu
recentemente no Município. Fala que nesta data, mais de 400 pessoas foram vacinadas
no bairro Pilão D’Água e que, amanhã, a equipe estará nas proximidades da Clínica Adventista, num trabalho de mapeamento da região. Diz que a Prefeitura de São Roque,
pelo Departamento de Vigilância Sanitária, tem feito seu papel, lembrando que só nos
dois primeiros dias de vacinação, mais de sete mil pessoas foram vacinadas. Diz que o
Prefeito Cláudio Góes esteve recentemente na região do Carmo, atendendo a população, e participando de uma reunião com representantes do Kokushikan, entidade que
organiza a Festa das Cerejeiras. Fala que está muito impressionado com a postura do
Prefeito que tem trabalhado muito pela população, sempre buscando o diálogo e pautando seu trabalho pelo respeito. Comenta que costuma manter um certo distanciamento dos prefeitos, já que uma de suas atribuições é a de fiscalizar o Poder Executivo, por
isso, raramente elogia o trabalho de um Prefeito. No entanto, ressalta que Cláudio Góes
é um Prefeito diferente, que respeita o trabalho do Poder Legislativo e que merece esse
reconhecimento. Enaltece que, mesmo com tantas dificuldades, o Prefeito tem feito o
possível para atender todo o Município, e diz à população que muito mais seria feito,
não fosse a atual crise financeira enfrentada pelo Poder Executivo. Concorda com o
Presidente Niltinho Bastos, no que diz respeito à união dos senhores Vereadores, e diz
que todos ganham com isso, especialmente a população.
2. Vereador Flávio Andrade de Brito: Faz coro às palavras do Presidente Niltinho
Bastos no que diz respeito à união dos senhores Vereadores e destaca que a união deste Vereador com o Vereador Rafael Marreiro de Godoy tem se mostrado extremamente
benéfica ao Distrito de São João Novo. Parabeniza o Vereador Rafael Marreiro exaltando seu trabalho que foi também determinante para a reforma da Praça de São João
Novo. Fala que a Câmara Municipal deve estar unida para trabalhar em favor da cidade
e não por interesses pessoais. Cumprimenta a administração do Prefeito Cláudio Góes
que, mesmo ante às adversidades enfrentadas, tem se esmerado em atender à população. Faz especiais agradecimentos ao Chefe de Gabinete da Prefeitura, senhor Celso
Mello, que não tem medido esforços para atender a este Vereador e, por conseqüência,
ao Distrito de São João Novo. Cita, a título de exemplo, situação na qual um morador
do distrito, por falta de veículos da Prefeitura, não poderia ser atendido pelo médico e
que, nesse caso, o senhor Celso, pessoalmente, foi até o Distrito com o médico e sua
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Aparte Vereador Julio Antonio Mariano: Esclarece que a empresa responsável pela
locação de veículos – cujo contrato está se findando – cobrava do Município toda vez
que um de seus automóveis fosse retirado para manutenção. Explica que a atual administração não tem pago por veículos em manutenção, já que esses efetivamente não
tem rodado, situação que motivou a empresa a retirar seus veículos, e assim, deixando
a Administração Municipal com frota reduzida.
Vereador Flávio Andrade de Brito: Enfatiza que o Chefe de Gabinete, Celso Mello,
externou sua preocupação com a população e que isso merece ser elogiado. Cumprimenta a equipe do Departamento de Obras que, mesmo com poucos recursos e materiais, tem atendido dignamente a população de São João Novo. Diz ansiar que a Administração Municipal continue nesse caminho.
3. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Cumprimenta o Presidente da Câmara,
Vereador Niltinho Bastos por quem declara sua amizade e respeito. Fala da personalidade do Presidente que com carisma e carinho por todos conduz com brilhantismo os
rumos desta Casa. Externa seu orgulho em ser vice-presidente desta Mesa, da qual Niltinho é presidente. Enaltece o trabalho do Prefeito Cláudio Góes que, mesmo com muitas dificuldades financeiras, tem feito uma ótima administração, e diz que, esses dois
primeiros meses do ano, foram mais produtivos que os últimos quatro anos. Fala com
consternação sobre a locação de veículos, que chama de “herança maldita” da administração anterior. Diz não ser contra a locação de veículos, mas sim, da forma como ela
foi efetivada. Comenta que protocolará um requerimento no qual solicita informações
sobre a quantidade imóveis de propriedade do Município, e a situação atual de cada um
deles. Diz entender que muitos lotes só dão gastos ao município e que poderiam ser
vendidos, revertendo em dividendos ao Município, que passa por séria crise financeira.
Convida os demais vereadores a assinarem com ele esse requerimento.
4. Vereador José Luiz da Silva César: Reforça sobre a importância da união e da ética
entre os vereadores. Reforça que o trabalho dos Vereadores é importante para o Poder
Executivo, assim como do Executivo é importante à Câmara Municipal. Diz que desde
que assumiu seu mandato, tem feito diversas reivindicações de melhorias para a Rodovia Quintino de Lima. Diz que em razão de insistentes contatos com Diretores da DER
foi feita a roçada daquela rodovia, em atenção aos pedidos deste Vereador, serviço de
extrema relevância já que munícipes, em especial, crianças, tinham de andar na via,
por falta de espaço nas calçadas, então tomadas pelo mato alto. Comenta também que,
em atenção a seus pedidos, o Departamento de Obras fez a limpeza do córrego do bairro o que evitará enchentes no local. Agradece ao Prefeito e ao Departamento de Obras
por mais esse serviço. Fala da urgência em se adotar providências em relação ao pontilhão de passagem de via férrea naquela rodovia, obra ultrapassada, e que traz risco à
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população. Diz que é urgente a necessidade de abertura daquele espaço, possibilitando
o tráfego de outros veículos no local. Fala que é preciso união dos vereadores para solucionar os problemas das casas populares no bairro do Goianã, e que é preciso expulsar os invasores, que não são eram moradores do bairro e que não sofreram as agruras
das enchentes, como tantos outros sofreram. Diz não se importar com os comentários
de internet, e que age com correção. Sobre o chamado “estacionamento do shopping”,
diz que é urgente a necessidade de se retomar aquela área para o Município de São
Roque, que todos sabem ser uma área pública de 2.090 metros quadrados.
Aparte Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Parabeniza o Vereador José Luiz pelo trabalho e pelo Requerimento proposto em relação a esse assunto.
Fala que na gestão passada, presidiu uma Comissão de Assuntos Relevantes, que durou
aproximadamente um ano, e que resultou num processo detalhado com mais de 600
páginas, e um relatório final com mais de 50 páginas de conclusão. Externa contentamento com a soma de forças nesse sentido ao seu mandato e lembra que no local havia um ponto de ônibus, uma base da guarda municipal e que apenas 680 metros quadrados daquele imóvel pertenciam à CPFL. Diz que é fundamental que o município retome aquele patrimônio.
Vereador José Luiz da Silva César: Fala da importância de se retomar aquela área
ao município e parabeniza o prefeito pela apresentação do projeto referente à “Corrida
de Aleluia”.
Encerram-se os trabalhos às 20h02min.
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