
 
Ata da 7ª Sessão Ordinária de 20 de Março 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 18h08min. 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos Di-
reitos Humanos pelo Vereador Marcos Roberto Martins Arruda. 

1. A Ata da 6ª Sessão Ordinária, realizada em 13 de Março de 2017, foi lida e aprovada 
por unanimidade; 

2. A Ata da 8ª Sessão Extraordinária, realizada em 13 de Março de 2017, foi lida e 
aprovada por unanimidade; 

3. A Ata da 9ª Sessão Extraordinária, realizada em 13 de Março de 2017, foi lida e 
aprovada por unanimidade; 

4. O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário nº004-L, de 02/01/2017, de 
autoria de Vereador Etelvino Nogueira, que “Revoga a Lei nº4533, de abril de 2016, e 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de envio à Câmara, por parte da Prefeitura, de todos os 
editais licitatórios e documentos relacionados às despesas com dispensas de licitação”. 
O Vereador autor do Projeto apresentou Requerimento Verbal solicitando a retirada do 
Parecer Contrário. O Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade.  

5.  O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário nº028-L, de 22/01/2017, de 
autoria de Vereador José Luiz da Silva César, que “Altera a redação da ementa e do 
artigo 1º da Lei Municipal nº 4.099, de 01 de novembro de 2013”. O Parecer contrário 
foi aproado por 13 (treze) votos favoráveis dos Vereadores Alacir Raysel, Alfredo Fer-
nandes Estrada, Etelvino Nogueira, Flávio Andrade de Brito, Israel Francisco de Oliveira, 
José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, Marcos Augusto Issa Henriques de 
Araújo, Marcos Roberto Martins Arruda, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Rafael Mar-
reiro de Godoy, Rafael Tanzi de Araújo e Rogério Jean da Silva e 01 voto contrário do 
Vereador José Luiz da Silva César.  

6. O 1º Secretário faz a leitura do Balancete do Fundo de Seguridade Social, e informa que 
o mesmo encontra-se à disposição para consulta dos senhores Vereadores na Assesso-
ria Técnica Legislativa; 

Projeto do Executivo: 
1. Projeto de Lei nº 020-E, de 14/03/2017, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 

sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$115.023,14 (cento e quinze 
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mil, vinte e três reais e quarenta e um centavos)”. 
2. Projeto de Lei nº 021-E, de 14/03/2017, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 

sobre a abertura crédito adicional especial no valor de R$236.993,76 (duzentos e trinta 
e seis mil, novecentos e noventa e três reais e setenta e seis centavos)”. 

3. Projeto de Lei nº 022-E, de 14/03/2017, de autoria do Poder Executivo, que “Autori-
za o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$371.756,84 (tre-
zentos e setenta e um mil, setecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e quatro centa-
vos) e dispõe sobre a abertura de crédito suplementar no valor de R$97.800,00 (noven-
ta e sete mil e oitocentos reais) no orçamento vigente”. 

4. Projeto de Lei nº 023-E, de 14/03/2017, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 
sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$146.838.18 (cento e qua-
renta e seis mil, oitocentos e trinta e oito reais e dezoito centavos)”. 

5. Projeto de Lei nº 024-E, de 14/03/2017, de autoria do Poder Executivo, que “Autori-
za o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$1.587.329,04 
(um milhão, quinhentos e oitenta e sete mil, trezentos e vinte e nove reais e quatro 
centavos) no orçamento vigente”. 

6. Projeto de Lei nº 025-E, de 14/03/2017, de autoria do Poder Executivo, que “Autori-
za o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$1.159.492,41 (um 
milhão, cento e cinquenta e nove mil, quatrocentos e noventa e dois reais e quarenta e 
um centavos) no orçamento vigente”. 

Projeto do Legislativo: 
7. Projeto de Lei nº 018-L, de 07/03/2017, de autoria do Vereador Rafael Marreiro de 

Godoy, que “Dispõe sobre o fornecimento de alimentação diferenciada para as crianças 
e adolescentes portadores de diabetes e intolerância a lactose nas Escolas Públicas Mu-
nicipais”; 

8. Projeto de Lei nº 019-L, de 10/03/2017, de autoria do Vereador Julio Antonio 
Mariano, que “Institui o Programa Municipal de Hortas Educativas e Comunitárias e dá 
outras providências”; 

9. Projeto de Lei nº 020-L, de 16/03/2017, de autoria do Vereador Rogério Jean da 
Silva, que “Estabelece a obrigatoriedade das agências bancária disponibilizarem sanitá-
rios e bebedouros em suas dependências para uso dos clientes, e dá outras providên-
cias”; 

10. Projeto de Resolução nº 013-L, de 15/03/2017, de autoria do Vereador Marcos 
Augusto Issa Henriques de Araújo, que “Autoriza a concessão de Homenagem ao Jornal 
“O Democrata” pela passagem dos cem anos de fundação do periódico”. 

Requerimentos: 
1. Vereador Julio Antonio Mariano– nºs: 049. Solicita informações sobre a não 

participação da Cidade de São Roque no Projeto “Cidade Limpa” 2017, da TV TEM So-
rocaba; 053/2017. Solicita informações sobre os exames de mamografia preventivo 
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no Município”; 
2. Vereador José Luiz da Silva César– nºs: 052/2017. Solicita informações sobre os 

pedidos de Certidões referentes à denominação. 
3. Vereador Rogério Jean da Silva– nºs: 054/2017. Solicita informações sobre a 

possibilidade da Prefeitura oferecer algum benefício aos contribuintes que pagarem IP-
TU em dia. O Vereador Alfredo Fernandes Estrada apresentou Requerimento Verbal so-
licitando o adiamento do Requerimento para a próxima Sessão Ordinária. O Requeri-
mento Verbal foi aprovado por unanimidade. 

4. Vereador Etelvino Nogueira– nºs: 055/2017. Solicita informações referentes ao 
Projeto de Construção de um vestiário do Campo de Futebol do Bairro do Carmo. 

5. Vereador Rafael Tanzi de Araújo– nºs: 056. Solicita informações sobre a Distrital 
de Obras de Maylasky; 057/2017. Solicita informações sobre o contrato de locação do 
Espaço Alabama, em que estão instaladas 10 salas de aula da Escola Tibério Justos da 
Silva. 

6. Vereadores Rogério Jean da Silva e Julio Antonio Mariano– nºs: 058/2017. 
Solicita informações referentes ao serviço de pavimentação asfáltica da Rua Anésio de 
Moraes, Vila Moraes, Cambará. 

Indicações: 
1. Vereador Rafael Tanzi de Araújo - nºs: 219. Solicita ao Poder Executivo que 

busque viabilizar, na Estância Turística de São Roque, o Programa Primeiro Emprego, 
cuja minuta de Projeto segue anexa; 220. Solicita a colocação de um bico de luz na 
Estrada dos Mendes, altura do nº49, Taboão (assina junto o Vereador Alacir Raysel); 
247. Solicita a realização dos serviços de roçada, capinação e limpeza na Rua Comicia 
Lambiazzi, Rua Carla Carrara e Rua Eduardo Santucci, assim como as demais vias públi-
cas da Vila Lombardi; 248. Solicita a realização dos serviços de capinação, roçada e 
limpeza em todas as vias públicas do Bairro Vinhas do Sol e Jardim Ponta Porã; 249. 
Solicita a realização dos serviços de roçada, capinação e limpeza nas vias públicas da 
Vila Vilma, Rosário, Vila Arruda e Vila Cruzeiro; 250. Solicita a realização dos serviços 
de motonivelamento e cascalhamento na Rua José Antonio Sanches Dias, atrás do Res-
taurante Steffano, Distrito de Maylasky; 251. Solicita a realização dos serviços de mo-
tonivelamento e cascalhamento na Rua Nossa Senhora de Guadalupe, altura do nº133, 
Estrada da Barroca Funda, Distrito de Maylasky; 252. Solicita a realização de operação 
"tapa buraco" na Rua Manuel Augusto, paralela a Igreja Católica de Maylasky; 254. So-
licita a realização dos serviços de limpeza, capinação e roçada em todas as ruas da Vila 
Caparelli, Distrito de Maylasky; 256/2017. Solicita a colocação de 04 (quatro) bicos de 
luz na Estrada da Ponte Lavrada, altura do nº47-A. 

2. Vereador Julio Antonio Mariano – nºs: 222. Solicita a poda de galhos de arvores no 
caminho de acesso ao Condomínio Sitio Primavera, no km 5 da Estrada do Vinho 
(SPV077); 223. Solicita limpeza no terreno da prefeitura que esta junto com o campo 



Ata da 7ª Sessão Ordinária de 20 de Março de 2016. 
1º Período Legislativo Ordinário - 17ª Legislatura. 

 

4 

de malha e colocação de placa com os dizeres de “proibido jogar lixo” no Bairro do 
Guaçu; 224. Solicita que seja reposta ou completada com massa de cimento a falta de 
duas lajotas da calçada em frente ao açougue na Avenida João Pessoa; 225. Solicita 
providências em relação a esgoto correndo pela Rua Duque de Caxias em frente a Esco-
la Preparatória; 226. Solicita a implantação de 3 braços de iluminação publica no final 
da Rua Manoel Bandeira na Vila São Rafael; 231. Solicita a mudança de local do esta-
cionamento de motos no inicio da Rua Tibiriçá, para o mesmo lado que estaciona carro; 
232. Solicita que a prefeitura cobre da SABESP uma solução que perdura a anos com 
relação ao esgoto que corre pela tampas de bueiros e caixas de passagens, na parte 
baixa da Rua Monsenhor Antonio Pepe. Principalmente quando chove; 233. Solicita que 
seja verificado porque as agencias dos Correios de nosso Município não está mais en-
tregando correspondência na região do Jardim Brasília, no Marmeleiro; 234. Solicita 
que seja tomadas providencias no sentido de descobrir que está jogando esgoto na Es-
trada do Condor no inicio da parte em terra; 255/2017. Solicita ao Poder Executivo 
providências em relação ao vazamento de esgoto pelas tampas dos bueiros e caixas de 
passagens na parte baixa na Rua Monsenhor Antônio Pepe. 

3. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda – nºs: 227. Indica que o Poder Executi-
vo proceda a compra de biombos, para divisão entre macas, para o Hospital da Santa 
Casa de Misericórdia de São Roque; 228. Indica ao Poder Executivo que, por ocasião 
da licitação para contratação da empresa prestadora de serviços de coleta de lixo, se-
jam os cooperados da coleta seletiva sejam contratados pela licitante vencedora para, a 
partir de então, gozarem de direitos trabalhistas e de condições apropriadas ao traba-
lho; 235/2017. Solicita ao Poder Executivo realize a fiscalização no sentido de exigir 
que as agências bancárias cumpram com as determinações da Lei Municipal 
nº3367/2019 (biombos. 

4. Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 229. Solicita os serviços de roçada, capinação no 
antigo trecho da Raposo Tavares, em especial, na altura da "Adega Santa Terezinha"; 
230. Solicita serviço de motonivelamento e cascalhamento na Rua Capitão Ary Gomes, 
Loteamento Clube dos Oficiais; 239. Solicita compra de pneus para as máquinas da 
Prefeitura Municipal; 240. Solicita serviços de motonivelamento e cascalhamento nas 
ruas dos Loteamentos, Sun Valey, Clube dos Oficiais, Las Brisas, Chácara Aurora, Portal 
do Carmo, Chácara Santa Inês, Lagoa Azul, Taipas de Pedra e Jardim Camargo; 241. 
Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento nas ruas do Lo-
teamento das Acácias, Bairro do Saboó; 242. Solicita a realização dos serviços de mo-
tonivelamento e cascalhamento nas Ruas dos Loteamentos do Mombaça I, II e III, bair-
ro do Mombaça; 243. Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e casca-
lhamento na Estrada Juca Rocha, Mario Andrade, Lagoa Pilão D'água, Estrada das Pe-
dras, Taipas de Pedra, da Serra, Recanto da Serra e Sétimo Céu; 244. Solicita a realiza-
ção dos serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada do Rio Abaixo, Capim 
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Fino e Moranguinho; 245. Solicita a ampliação da CEMEI Professores Gualberto Rodri-
gues de Araújo, localizada no Bairro do Carmo; 246/2017. Solicita a realização de re-
forma geral da Quadra Poliesportiva da EMEF do Bairro do Carmo. 

5. Vereador Rogério Jean da Silva – nºs: 236. Solicita os serviços de motonivelamento 
e cascalhamento nas Ruas Prefeito José Antonio Sanches, Aureliano Barreiro, Brasílio 
Pinscher e Rua Benedita Cardoso Dini, Distrito de Maylasky; 237. Solicita o serviço de 
desassoreamento do córrego, motonivelamento e cascalhamento, na via localizada no 
fundo da Estrada Arthur Pedro Rodrigues (conhecida também como Estrada Assunção), 
Distrito de Maylasky; 238. Solicita os serviços de motonivelamento, cascalhamento e 
roçada na Rua Abatirás, no Distrito de Maylasky (assina junto o Vereador Rafael Tanzi 
de Araújo); 253/2017. Solicita desassoreamento e serviço de roçada, com urgência, 
no rio no Jardim Renê, bem como no fundo da Rua São Paulo (assina junto os Vereado-
res Marcos Roberto Martins Arruda e Rafael Tanzi de Araújo). 

6. Vereador José Alexandre Pierroni Dias – nºs: 258. Solicita a realização dos servi-
ços de roçada e limpeza nos terrenos localizados na Rua José Casali nº51, em frente a 
OAB, entre os nºs: 20 e 255, Jardim Maria Trindade; 259/2017. Solicita a realização 
de operação "tapa buraco" no cruzamento das vias Lions Club, Paes Leme e Profº Tibé-
rio Justo da Silva, em, frente à rotatória no Jardim Florida. 

7. Vereador Israel Francisco de Oliveira – nºs: 260/2017. Solicita prolongamento de 
rede de energia elétrica e a colocação de postes de iluminação pública, na Rua dos Tu-
cunarés, Distrito de Maylasky.    

Moções: 
1. Vereador Rogério Jean da Silva – nºs: 036. De Congratulações aos Servidores 

Públicos Leandro Vanni Ribeiro, Oscar Rogério Dias Pedroso, Sergio Godói, Eli Carriço 
Rodrigues e Wellington Cezar Souza Puerta, pelos relevantes serviços prestados frente 
ao “Serviço de Resgate Municipal”. 

2. Vereador Etelvino Nogueira com o apoio de todos os Vereadores - nºs: 040. 
De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Alcir Piedade; 043/2017. De Pesar pelo 
falecimento da estimada Senhora Sônia Regina de Arruda Moraes. 

3. Vereadores Rafael Tanzi de Araújo e Rogério Jean da Silva – nºs: 042/2017. 
De Pesar pelo falecimento do estimado Rodrigo Maciel de Camargo. 

4. Vereador Rogério Jean da Silva – nºs: 044/2017. De Pesar pelo falecimento do 
estimado Senhor José Ferreira da Silva Júnior. 

Matérias analisadas no expediente: 
1. Indicações – nºs: 219 a 260/2017 - a Mesa Diretora a encaminhará. 
2. Moções de Congratulações – nºs: 036/2017 – A Mesa Diretora a encaminhará. 
3. Moções de Pesar – nºs: 040, 042 a 044/2017 – A Mesa Diretora a encaminhará. 

Tribuna: 
1. Vereador Flávio Andrade de Brito: Inicia seu discurso agradecendo a ação da 
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Guarda Municipal e da Polícia Militar no Município de São Roque. Comenta sobre festas 
realizadas aos finais de semana em sítios e chácaras alugadas, nas quais há perturba-
ção do sossego da vizinhança com música e som alto. Está se referindo às chamadas 
festas raves. Fala que uma dessas festas aconteceu próximo à sua residência e que a-
cionou a Polícia Militar que esteve presente no local. Agradece ao Prefeito e ao Depar-
tamento de Obras pela rápida ação com a limpeza de rio no distrito de São João Novo, 
após a reclamação deste Vereador em discurso na Tribuna na semana passada. Faz a 
apresentação de vídeo, no projetor do Plenário, que explica como se dará a reforma da 
previdência, em contrariedade aos interesses da população, explicando os três princi-
pais pontos da proposta, quais sejam: a idade mínima de 65 anos para aposentadoria – 
lembrando que o Presidente Michel Temer, autor da proposta, aposentou-se aos 55 a-
nos, com aposentadoria de 30 mil reais; igualar a idade de aposentadoria entre homens 
e mulheres; e a necessidade de contribuição de 49 anos para aposentadoria integral. 
Externa sua indignação com a proposta, e clama aos senhores Vereadores que conhe-
çam Deputados e Senadores para que cobrem uma atuação desses Parlamentares para 
que a Reforma da Previdência seja rejeitada. Diz que é o momento da população se 
unir para impedir que essa nefasta proposta seja aprovada. 

2. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Externa as condolências ao amigo e ex-
vereador Donizete Carteiro por ocasião do falecimento de sua amada esposa. Fala da 
situação dos comerciantes ambulantes, permissionários de áreas públicas, cujas per-
missões tiveram majoração significativa em suas taxas. Entende que tais permissões 
não sejam gratuitas, mas diz pensar que devam ser compatíveis com a atividade exer-
cida e com a localização. Propõe que haja uma tabela de valores de permissão divida 
por bairros, centro e distritos. 
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Diz entender a situação finan-
ceira do município e também dos permissionários. Comenta sobre a necessidade de o 
município buscar qualificar as pessoas que necessitam de ocupação profissional, algo 
nos moldes do Sebrae, podendo auxiliar, até mesmo, com uma orientação sobre a loca-
lização ideal para implantação de determinados negócios.  
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que já conversou com o Prefeito Cláu-
dio Góes sobre o assunto, e o mesmo mostrou-se preocupado com essa situação. Diz 
que o Prefeito explicou-lhe que já um Projeto no Departamento Jurídico da Prefeitura 
para rever tal situação. Fala dos andarilhos no município de São Roque, situação que 
merece especial atenção, especialmente no que diz respeito a oferecer condições dig-
nas de vida a essas pessoas. Diz entender que essa é uma situação que deva ser resol-
vida urgentemente. 

3. Vereador José Luiz da Silva César: Externa sua insatisfação com a falta de transpa-
rência em alguns procedimentos do Poder Executivo. Disse que hoje esteve em reunião 
com o Departamento Jurídico da Prefeitura, ocasião em que pôde ter muitas dúvidas 
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esclarecidas, mas também saiu bastante decepcionado com a solução adotada para a 
prestação de serviços de transporte coletivo. Diz que esse é um problema grave e que, 
desta forma, a Prefeitura não vai resolver a situação. Comenta ter notado que duas 
respostas a documentos que solicitou – uma referente ao estacionamento Vitória, pro-
tocolado em 19 de Janeiro, o outra referente às casas do Goianã – não foram encami-
nhadas a esta Casa, o que causa preocupação. Diz confiar no Jurídico da Prefeitura, no 
entanto, lembra que um dos funcionários, trabalhou já trabalhou com outra Administra-
ção, cujo então chefe é advogado da empresa construtora das casas do Goianã, do es-
tacionamento Vitória, do ex-prefeito e também da empresa concessionária de transpor-
te coletivo. Diz sentir-se enfraquecido com tal situação. Comenta também que após 
quase três meses de Administração nenhuma contratação da Prefeitura se deu por lici-
tação, já que todas foram contratos emergenciais. Diz não se assustar se, no futuro, a 
empreiteira vencedora seja a mesma das casas do Goianã. Fala que a contratação da 
empresa Remo foi muito elogiada, pois seria mais barata, no entanto, alerta que a 
mesma ainda não fez nenhum serviço na cidade. 
Aparte Vereador Flávio Andrade de Brito: Diz que a empresa Remo parece ter su-
mido, já que não fez nenhum serviço ainda. 
Vereador José Luiz da Silva César: Fala que tem conhecimento que a empresa ain-
da não iniciou os serviços pois não tem como fazer o descarte do material, que é deli-
cado, pois tratam-se de lâmpadas de mercúrio, e outros, que necessitam de descarte 
apropriado. 
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Concorda que em quase três meses 
todas as contratações foram emergenciais, mas explica que isso se deu em virtude de 
que todos os contratos em vigor eram superfaturados. 
Vereador José Luiz da Silva César: Lembra que o descarte do material da empresa 
Remo pode ser mais caro até mesmo que a contratação. Lamenta o fato de não notar 
um trabalho prévio que busque alternativas às contratações emergenciais.  

4. Vereador Julio Antonio Mariano: Sobre a reforma da previdência, fala de um 
discurso de Roberto Requião esclarecendo que não existe déficit, mas pessoas que re-
cebem valores abusivos em pensões vitalícias, transmitidas a filhos, e aposentadoria de 
políticos, justamente pessoas que não serão afetadas pela reforma. Diz que essa é uma 
tentativa de ludibriar a população, e é preciso que o povo se manifeste contrariamente 
à proposta. Fala que hoje será votado projeto de lei para abertura de crédito para re-
forma no Estádio Quintino de Lima, no valor de 100 mil reais, valores decorrentes de 
Emenda Parlamentar da Deputada Estadual Ana do Carmo, em atenção a pedido deste 
Vereador. Fala que sempre que alguém consegue uma Emenda Parlamentar que não 
seja destinada à saúde, ou à educação, as pessoas vêem com maus olhos e fazem críti-
cas, porque entendem que somente saúde e educação são prioritárias. Explica a siste-
mática das Emendas Parlamentares e dos recursos disponíveis e diz que vários recursos 
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estão disponíveis para os mais variados segmentos, devendo o Município buscar, dentro 
daquelas dotações específicas, uma necessidade prioritária daquela pasta. Comenta que 
fez uma pesquisa no site da Siconv e constatou que São Roque perdeu várias Emendas 
Parlamentares durante a administração anterior por não dar a devida tramitação aos 
processos. Recomenda ao atual Prefeito que crie uma Secretaria, com pessoas habilita-
das, para buscar recursos nos Ministérios e Gabinetes de Deputados Federais em Brasí-
lia. Lembra que essa é a maneira mais fácil e eficiente de aumentar a receita do Muni-
cípio.  
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Fala da necessidade em se criarem algumas 
Secretarias, como Justiça, Saúde e Educação. 
Vereador Julio Antonio Mariano: Comenta sobre resposta a requerimento de sua 
autoria, na qual se explica que a limpeza de fossas sépticas será feita por empresa ter-
ceirizada pela Prefeitura, o que beneficiará pessoas de baixa renda. Fala ainda de diver-
sas leis ultrapassadas que precisam ser revistas, quando não revogadas, citando, a títu-
lo de exemplo, alguns dispositivos do Código de Posturas, no qual se prevê a proibição 
de que cavalos bebam água em chafariz ou de tiros de espingarda no período noturno. 
Comenta que oficiará o Poder Executivo apontando situações dessa natureza. 

5. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araujo: Boa noite a todos, colegas 
vereadores, imprensa regional, funcionários, munícipes presentes e internautas. A ques-
tão da Viação São Roque. Continuo muito preocupado com a situação do transporte 
público no Município de São Roque. Na vida pública, sou reconhecido pela franqueza 
com que me posiciono sobre qualquer assunto de interesse da coletividade são-
roquense. Fui perseguido durante quatro anos pela antiga administração, pela dureza 
das minhas palavras, proferidas apenas por não ter o rabo preso e não comer pela mão 
de ninguém. Neste segundo mandato não será diferente, não há nenhuma razão para 
isto. No tema da Viação São Roque, respeito a decisão tomada pela Prefeitura.  Enten-
do o caminho jurídico encontrado para enfrentar a crise, mas entendo, também, que 
este caminho não era o único. Eu não fui consultado ou ouvido previamente sobre a 
decisão tomada: Se tivesse sido, jamais concordaria. Confio no Prefeito e em sua equi-
pe; espero sinceramente que o acordo funcione, mas não acredito, pois não tenho ne-
nhuma confiança nesta Empresa. Uma empresa que arrisca a vida dos seus funcionários 
todos os dias e negligencia seus direitos; uma empresa que transporta a população co-
mo quem leva gado para o abate, demonstra o desprezo que nutre pelo ser humano. 
Demonstra mais ainda: o amor pelo lucro e pelo dinheiro a qualquer custo. Quem quer 
continuar a prestar um serviço que alegava ser deficitário, se contradiz completamente 
ao insistir ficar. Meus amigos, a Viação São Roque é o símbolo do atraso, é o símbolo 
do conchavo, de uma São Roque rançosa e retrógrada, que insiste em manter seus pri-
vilégios e não quer se modernizar. Passei 4 anos lutando por melhores serviços de 
transporte, por mais linhas nos bairros periféricos, tudo em vão. Muito tempo antes 
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desta Administração tomar posse, entrei na Justiça, no Ministério Público, contra os 
maus serviços prestados por esta empresa. O MP acatou os fundamentos da minha de-
núncia e abriu inquérito civil público contra a Prefeitura e contra a Viação, inquérito es-
te que segue seu curso. Irei continuar, com toda a força, a minha luta na Justiça contra 
a Viação e serei um fiscal implacável desse termo firmado com a Prefeitura. O fato de 
ocupar a função de liderança do governo não me impede de pensar, não me impede de 
manter a minha personalidade e nem de expressar as minhas opiniões. A beleza da 
Democracia reside no respeito às opiniões divergentes. Enquanto for Vereador, me 
manterei fiel aos interesses públicos do povo de São Roque, que me elegeu, reelegeu e 
confia em mim. Este é o meu estilo e o meu jeito de servir à população de São Roque, 
Nada irá me desviar dos meus ideais e nem do meu caminho. Muito obrigado pela a-
tenção e pela compreensão. Boa noite a todos. Vereador Guto Issa, de São Roque. 

6. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Fala da empresa Sabesp, que define 
como sendo um verdadeiro caos para o município de São Roque. Propõe ao Presidente 
da Câmara que oficie a Superintendência da Sabesp, em Botucatu, para que uma Co-
missão de Vereadores externem a situação do Município, já que, quando a Gerência da 
concessionária na cidade é oficiada, normalmente, deixam a situação pior do que esta-
va, com buracos abertos em todos os bairros. 
Aparte Vereador Flávio Andrade de Brito: Comenta que a situação é ainda pior, 
porque a Sabesp contrata uma série de empresas terceirizadas que não assumem a 
responsabilidade pelos serviços e, quando cobradas, jogam a responsabilidade para os 
outros. 
Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Enfatiza que o problema da Sabesp 
não diz respeito somente às aberturas de buracos na cidade. Conta que no bairro Cas-
cavel, no Distrito de Canguera, há mais de quatro anos toda a rede de água está pron-
ta, no entanto, ainda não funciona porque não foi instalada uma bomba de água no 
local e nada acontece. 
Aparte Vereador Julio Antonio Mariano: Lembra que as regras sobre as Estâncias 
Turísticas mudaram e que a classificação das mesmas é mensurada por uma série de 
fatores, como por exemplo, o tratamento de esgoto. Reforça a necessidade de cobrar a 
Sabesp também nesse sentido, já que a condição de Estância Turística de nossa cidade 
pode ser ameaçada. 
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Pede o aparte para responder ao 
Vereador José Luiz, dizendo que contatou a Prefeitura e recebeu a informação de que a 
empresa Remo é certificada para o descarte das lâmpadas. 
Aparte Etelvino Nogueira: Fala da expectativa gerada pela empresa Sabesp e mos-
tra preocupação com a Estação de Tratamento de Esgoto do Guaçu, cujo contrato ven-
ce nos próximos dias. 
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Diz que os 30 anos de concessão, con-
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cedidos à Sabesp por alguns Vereadores, representaram um grande atraso para a cida-
de. Faz críticas ao atual diretor, e cita o caso da Estrada Dona Nega, que encontra-se 
toda aberta em razão dos buracos feitos pela Sabesp. Sugere que a comissão de Vere-
adores que vai a Botucatu deve pedir a substituição desse diretor e diz que já passou 
da hora de se fazer uma Moção de Repúdio ao mesmo. 

Ordem do Dia: 
1. Projeto de Lei nº 017-L, de 06/03/2017, de autoria do Vereador Flávio Andrade de 

Brito, que “Dá denominação de “Rua João Raimundo Ribeiro”, à via pública localizada 
no Distrito de São João Novo”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em única dis-
cussão, votação nominal e maioria simples. 

2. Requerimentos: 049 a 053 e 055 a 058/2017 - Foi aprovado por unanimidade em 
única discussão, votação simbólica e maioria simples.  

Explicação Pessoal:  
1. Vereador Newton Dias Bastos: Fala sobre a questão dos estagiários a serem 

contratados pela Câmara Municipal, cuja proposta foi aprovada na última semana. Diz 
ter tomado conhecimento que, no dia seguinte à votação, a notícia foi divulgada na rá-
dio local, em que teriam sido emitidas algumas opiniões como a de que a Câmara esta-
ria tentando resolver um problema interno de trabalho, pelos estagiários, e que esses 
teriam uma função quase escrava. Lembra que nenhum dos membros da Mesa Diretora 
foi convidado para esclarecer sobre o projeto na rádio. Comenta que contratação dos 
estagiários pela Câmara Municipal pode ser encarada como uma questão social, já que 
muitos estudantes, buscam nos estágios uma forma para custear parte de seus estu-
dos, além de, por pessoas capacitadas, ajudar nas funções administrativas da Câmara 
Municipal por um baixo custo. Mais do que isso, o estágio é uma obrigação curricular e 
deve ser obrigatoriamente executada pelos estudantes universitários. Pede que a rádio 
convide algum representante da Mesa Diretora para que possa esclarecer as dúvidas 
sobre o assunto e assim, “ouvir o outro lado” da notícia. 
Aparte Vereador Julio Antonio Mariano: Diz acreditar que como se discutiu muito 
na sessão passada sobre a elaboração de atas, podem os radialistas ter entendido que 
os estagiários lavrariam apenas esses documentos, o que não é verdade. Fala que os 
estudantes necessitam cumprir horas de estágio e que a maioria deles, o faz até mes-
mo sem remuneração. 
Vereador Newton Dias Bastos: Entende que o estágio oferecido é uma forma de 
auxiliar os estudantes da cidade. Manifesta sua opinião de que a solução encontrada 
para os problemas de transporte coletivo foi acertada. Explica que a empresa conces-
sionária, paulatinamente, renovará toda a frota de veículos, na seguinte escala: em 15 
dias, três veículos; em 30 dias, cinco; em sessenta dias, 10; e em até 120 dias, toda a 
frota. Reforça que acha acertada a decisão do Poder Executivo, vez que essa empresa 
foi contratada por força de uma licitação, cujo contrato venceria em pouco menos de 
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cinco anos, assim, a empresa poderia até ter seu contrato rescindido, mas isso segura-
mente implicaria numa série de transtornos. Comenta que, além das obrigações previs-
tas em contrato, a concessionária assimilou, com o decorrer dos anos: a gratuidade dos 
idosos, cuja redução de idade ocorreu de 65 para 60 anos; isenção de pagamentos para 
policiais militares, guarda municipal, policia civil, cadeirantes, acompanhantes pessoas 
especiais, e interligação. Diz que calcula-se que essas isenções, acumuladas com o pas-
sar dos anos, deve corresponder a um valor de aproximadamente 15 milhões de reais, 
valor suficiente para renovar toda a frota de veículos. Explica que, por esses motivos, é 
favorável ao posicionamento adotado pelo Poder Executivo. 

2. Vereador Rogério Jean da Silva: Faz agradecimentos ao responsável pelo DER por 
atender a pedido deste Vereador para roçada, nas proximidades do km 7, da Rodovia 
Lívio Tagliassachi, e do trevo de acesso ao bairro do Saboó. Sobre a cobrança de IPTU, 
acontecer a princípio exclusivamente nas agências do banco Santander, explica que até 
então foi a única instituição bancária que se credenciou para o recebimento. Esclarece 
ainda que FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos) em resolução recente determi-
nou que a rede bancária não mais poderá aceitar boletos de pagamentos sem o 
CPF/CNPJ do pagador. Comenta que hoje houve o 3º chamamento, no qual outros ban-
cos participaram, assim, a partir da semana que vem, Caixa Econômica Federal, Banco 
Brasil, e Itaú também estarão recebendo o tributo, além das lotéricas. Explica ainda que 
é possível emitir a segunda via de tributos a partir do site da Prefeitura e efetuar o pa-
gamento em casas lotéricas.Fala sobre a Lei Municipal 2418, que dispõe sobre a limpe-
za pública. Diz ter sido procurado por uma pessoa que gostaria de fazer serviço de pan-
fletagem e uso de carro de som para propaganda. Ao consultar-se, diz que pesquisou a 
lei, na qual, no Artigo 24, preconiza “É proibido, nas vias e logradouros públicos, publi-
cidade, propaganda, de qualquer natureza, mediante a distribuição de panfletos, folhe-
tos, comunicados ou materiais impressos distribuídos manualmente, atirados de veícu-
los, aeronaves ou edificações, ou oferecidos em mostruários de qualquer forma”. Sa-
bendo disso, comunicou o munícipe que o questionou, ocasião em que este teria lhe 
dito que outro Vereador sugeriu que fizesse tal panfletagem aos finais de semana em 
que a fiscalização era menor. Repudia o chamado “jeitinho brasileiro”. Faz a apresenta-
ção de um vídeo no projetor que faz referência à corrupção de um jovem estudante de 
medicina que compra uma nota, e depois, por falta de conhecimento técnico, permite o 
falecimento da esposa daquele que havia corrompido. Diz que no quesito corrupção, a 
fonte transparência internacional, coloca o Brasil 79ª posição, dentre 176 países, o que 
afeta diretamente o bem estar das pessoas, pois diminui os investimentos públicos, 
como saúde, educação, segurança, habitação, infra-estrutura, entre outros direitos es-
senciais à vida e que fere criminalmente a constituição quando amplia a exclusão social 
e desigualdade econômica.  

3. Vereador Etelvino Nogueira: Sobre o vídeo apresentado pelo Vereador Cabo Jean, 
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fala que entende que a honestidade é uma obrigação de todos os políticos e que não 
conseguiria fazer parte de uma Casa em que houvesse alguém desonesto. Fala que, na 
contramão do que ocorre em âmbito estadual e federal, na cidade de São Roque a rea-
lidade é diferente. 
Aparte Vereador Júlio Antonio Mariano: Diz ter visto uma postagem na internet, 
que faz uma brincadeira com a questão da corrupção no país, na qual se dizia que o 
Brasil é um país bastante “devoto” já que o gás, a carne e a gasolina são “benzidos”. 
Vereador Etelvino Nogueira: Diz buscar fazer o melhor e com honestidade e que 
fica sem rumo ao saber que existem políticos que têm a capacidade de roubar meren-
da, leite e remédios da população. Sobre a reforma da previdência, diz ter protocolado 
nesta Casa uma Moção de Repúdio à proposta feita pelo Governo Temer, que considera 
uma afronta à população. Fala que nesta Câmara sempre houve manifestações contrá-
rias às questões que tiram direitos do povo. Pede a todos os Vereadores que subscre-
vam, junto a ele, esta Moção. Comenta que a Comissão de Assuntos Relevantes da Ra-
poso Tavares solicitou informações sobre a quantidade de acidentes ocorridas na rodo-
via desde o início das privatizações, em 1998, até o ano de 2016. Explica que, segundo 
a resposta, nesse período, entre os km 46,5 e 64,5 da Rodovia, ocorreram 3032 aciden-
tes, que deixaram 2038 feridos e 47 mortos. Fala ainda que discute-se na Prefeitura o 
Edital para contratação de empresa de coleta de lixo e que, após analisar os mapas de 
locais de coleta, constatou que em muitos locais não está prevista qualquer coleta. Diz 
que a Comissão de Obras está com esses mapas e os coloca à disposição dos Vereado-
res para que analisem e apontem o que entenderem necessários, alertando que esse 
levantamento deve ser finalizado antes da publicação do Edital. 

Encerram-se os trabalhos às 21h43min. 
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