
 

Ata da 26ª Sessão Ordinária de 21 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 

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 18h23min. 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos pelo Vereador Julio Antonio Mariano. 

1. A Ata da 25ª Sessão Ordinária, realizada em 10 de Agosto de 2017, foi lida e aprovada 
por unanimidade; 

2. A Ata da 26ª Sessão Extraordinária, realizada em 10 de Agosto de 2017, foi lida e 
aprovada por unanimidade; 

3. O Presidente coloca em votação o Requerimento nº 157/2017, de autoria do 
Vereador Rogério Jean da Silva, que “Solicita a inclusão da Moção de Apoio nº 
124/2017, em regime de tramitação de Urgência Especial, na pauta da 26ª Sessão 
Ordinária”. O Requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão e 
votação simbólica; 

4. O Primeiro secretário faz a leitura dos balancetes de despesa e receita da Câmara 
Municipal referentes ao mês de julho de 2017, e informa que o mesmo está disponível 
para consulta na Assessoria Técnica Legislativa.  

Projetos do Legislativo: 
1. Projeto de Lei Nº 46/2017, 21/08/2017, de autoria do Vereador José Luiz da Silva 

César, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de cursos de primeiros 
socorros por funcionários das creches e berçários no âmbito da Estância Turística de 
São Roque e dá outras providências”.  

Requerimentos: 
1. Vereadores Newton Dias Bastos, Rafael Marreiro de Godoy, Flávio Andrade 

de Brito Nº 153/2017 - Solicita informações referentes às reivindicações de 
melhorias dos moradores do Distrito de São João Novo. 

2. Vereador Rafael Marreiro de Godoy Nº 154/2017 - Solicita ao Poder Executivo 
informações sobre os servidores ocupantes de cargos de provimento em comissão na 
Unidade de Saúde Andrea Giancoli - Centro. 

3. Vereador Etelvino Nogueira Nº 155/2017 - Solicita informações referentes à falta 
de medicamentos básicos nos Postos de Saúde do Município. 
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Indicações: 
1. Vereador José Alexandre Pierroni Dias Nº 815 - Solicita a realização de operação 

"tapa buracos" na Rua Antonio dos Santos Sobrinho, altura do nº150.; Nº 816 - Solicita 
a realização de operação "tapa buracos" na Rua Monsenhor Antonio Pepe, próximo ao 
nº80.; Nº 817 - Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento 
na Estrada Mario de Andrade, sentido Fazenda Butantã.; Nº 818/2017 - Solicita a 
colocação de uma placa de "PROIBIDO JOGAR LIXO" Na Rua Jorge Araújo, em frente 
ao nº1045, do lado direito da calçada. 

2. Vereador Etelvino Nogueira Nº 819 - Solicita a realização dos serviços de 
motonivelamento e cascalhamento nas ruas do Loteamento clube dos Oficiais, Bairro do 
Carmo; Nº 820 - Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e 
cascalhamento nas Estradas da região do Condomínio Recanto do Sabiá, Bairro do 
Carmo; Nº 821 - Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e 
cascalhamento nas ruas do Loteamento das Acácias, Bairro do Carmo; Nº 822 - Solicita 
a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento nas Estradas do Bairro 
do Mirim e do Bairro Pavão.; Nº 823 - Solicita a realização de limpeza na área em que 
funcionava a antiga escola do Bairro do Carmo, fotos anexas; Nº 824 - Solicita a 
substituição do container de coleta de lixo, no morro do Mirim, Bairro Mirim, fotos 
anexas; Nº 825 - Solicita a substituição de container de lixo na Vila do Carmo, foto 
anexa; Nº 826 - Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento 
nas ruas do Loteamento Lago Azul, Bairro do Juca Rocha; Nº 827 - Solicita a realização 
dos serviços de motonivelamento e cascalhamento nas Estradas do Pilão D'água, Juca e 
da Lagoa; Nº 828/2017 - Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e 
cascalhamento nas ruas do Loteamento Jardim Camargo, Bairro do Carmo. 

3. Vereadores Flávio Andrade de Brito e Alacir Raysel Nº 829/2017 - Solicita a 
pavimentação asfáltica na Rua dos Hibiscos, Taboão. 
            Moções: 

1. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo Nº 105/2017 - De 
Congratulações à Fanfarra Infantil Schoenacker, vencedora do Concurso de Fanfarras e 
Bandas realizado na cidade de Santa Isabel. 

2. Vereadores Rogério Jean da Silva, Rafael Tanzi de Araújo Nº 121/2017 - De 
Congratulações pelo 1º Inter São Roque, entre projetos de Jiu Jitsu. 

3. Vereador Newton Dias Bastos Nº 123/2017 - De Congratulações em face a 
Comemoração do Dia do Administrador. 

4. Vereador Rogério Jean da Silva com o apoio de todos os Vereadores Nº 124 - 
De Apoio à aprovação da PEC º 113A que dispõe sobre a reforma das instituições 
político-eleitorais, alterando os artigos 14, 17 e 57 da Constituição Federal, e criando 



 
Ata da 26ª Sessão Ordinária de 21 de Agosto de 2017. 

1º Período Legislativo Ordinário - 17ª Legislatura. 
 
 

3 

regras temporárias para vigorar no período de transição para o novo modelo, 
acrescentando, ainda, o artigo 101 ao Ato das Disposições Transitórias; Nº 125 - De 
Pesar pelo falecimento da estimada Sra. Germira Zacarias Italiani; Nº 126/2017 - De 
Pesar pelo falecimento de Nicole Raquel Andrade Santos da Luz. 

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 Rafael Marreiro de Godoy: Inicia sua fala cumprimentando a atual 

presidência desta casa. Parabeniza também aos que trabalharam nos “bastidores” das 
Festas do mês de Agosto em São Roque, mais especificamente: Departamento de 
Trânsito Guarda Civil Municipal, Polícias Militar e Civil. Questiona os valores altos 
cobrados pelos produtos e alimentos vendidos na referida festa, que segundo ele está 
sendo considerada a festa mais cara da região, com valores que por vezes não se 
encaixam no bolso de pais de família que gostariam de aproveitar um momento de 
lazer com seus filhos e família. 
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Afirma que algumas barracas 
específicas não pagam impostos para se instalarem nas ruas nas festas do mês de 
agosto. 
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Cita que exatamente por não terem custos 
para se instalar, pelo motivo de pertecerem à instituições de caridade, essas barracas 
deveriam colaborar com a população, cobrando valores mais baixos. 
Aparte Vereador Julio Antonio Mariano: Questiona o motivo dessas festas tão 
significativas à cidade de São Roque não serem feitas em um espaço mais amplo, dada 
a sua dimensão. 
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Diz ser a favor dessas festas não serem mais 
feitas no centro de São Roque, mesmo a contragosto dos mais consevadores, pois o 
espaço em que ela está sendo feita já não comporta mais o número de pessoas que a 
frequentam, além de prejudicar as vendas dos comerciantes já fixos nos locais, por 
conta das barracas instaladas nessa época e também pela falta de segurança. 

2. Vereador Rogério Jean da Silva: Parabeniza o Conselho de Pastores do Município de 
São Roque pelo evento da Semana da Cultura Cristã Evangélica, iniciado no último 
sábado. Agradece aos vereadores que o apoiaram assinando a Moção de Apoio à PEC 
113A, que trata dos direitos políticos dos Policiais Militares. Cobra que sejam tomadas 
atitudes quanto ao abandono dos Cemitérios da Cidade, pois mesmo com altos valores 
de arrecadação, o Município de São Roque, nos últimos quatro anos, não investiu em 
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reforma dos Cemitérios, que encontram-se em situações precárias. Cita a Moção de 
Pesar, de sua autoria, pelo falecimento de uma bebê de oito meses de idade, Nicole 
Raquel Andrade Santos da Luz.Demonstra sua tristeza e empatia pelos sentimentos dos 
pais da bebê, pois mesmo vistas as dificuldades destes, a empresa de serviços 
funerários CONSLAC os cobrou pelas despesas funerárias. Cita ter ido até a empresa 
funerária, explicado a situação dos pais e conseguido a devolução valor pago. 
Aparte Vereador Rafael Tanzi: Questiona se foi mesmo a empresa CONSLAC que fez 
o reembolso do dinheiro pago pelos pais da bebê, pois segundo informações por ele 
recebidas, o CRAS de Maylasky quem destinou recursos para pagamento de despesas 
com o funeral. 
 
Vereador Rogério Jean da Silva: Afirma que foi a CONSLAC mesmo quem efetuou o 
pagamento aos pais da criança. 
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Demonstra indignação com a empresa 
CONSLAC, afirmando não recordar-se da última vez em que houve licitação para 
contratação de empresa de serviços funerários, que competisse com a atual. 
Vereador Rogério Jean da Silva: Cita ter feito a sugestão de que a empresa 
CONSLAC cedesse uma das salas de sua sede administrativa, para que a administração 
dos cemitérios preste serviços no mesmo local. Cita que a empresa responsável pelo 
Estacionamento Rotativo, estará disponibilizando dois novos parquímetros para a Praça 
da Matriz, e dará orientações à população até que todos os parquímetros sejam 
substituídos. 

3. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Afirma que por conta das chuvas dos últimos 
dias os funcionários da Prefeitura que trabalham na manutenção das estradas de terra, 
deixaram seus serviços iniciados no Bairro Guaçu por fazer. Comenta que falta 
experiência aos que orientam esses funcionários, pois o trabalho não pode ser 
paralisado por conta de chuvas não tão fortes. Fala de um Requerimento de sua autoria 
e com apoio dos demais vereadores, encaminhado à Prefeitura, com fins de 
recuperação da Estrada do Candor, que em épocas de muita chuva dificulta até a 
passagem por ela. Diz que como resposta ao requerimento, a Prefeitura começou 
serviços na citada estrada, colocou pedregulhos apenas no início dela, então vereadores 
bateram fotos e postaram em redes sociais, sem o serviço finalizado. 
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Defende que fez o mesmo 
pedido do Vereador Alfredo à Prefeitura, e que as fotos por ele postadas, foram apenas 
de serviços finalizados. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Afirma que não fosse seus esforços em 
encaminhar requerimento à Prefeitura, tais serviços não teriam sido sequer iniciados. 
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Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Comenta que os serviços de 
manutenção das estradas não estão sendo bem feitos, podendo ser desfeitos por 
qualquer chuva. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz não achar correto postar fotos de obras 
em redes sociais apenas para passar a imagem de que as coisas estão indo bem, e 
levar créditos pelo trabalho e esforços de outras pessoas. 
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Fala que cada Vereador deve respeitar o 
espaço do outro e não interferir onde algum deles já trabalhe há muito tempo. 
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Reitera que fez também um 
pedido à Prefeitura para manutenção na Estrada do Candor, e que passadas as chuvas 
será novamente cascalhado e pedregulhado o local. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Afirma que com a foto postada em redes 
sociais, foi afirmado que a estrada já estava pedregulhada, quando na verdade não 
está. Diz não ser correto tentar enganar a população. Afirma que continuará cobrando 
o Executivo por ações para toda a cidade. 

4. Vereador Etelvino Nogueira: Afirma que, assim como o Vereador Rogério Jean da 
Silva, está preocupado com a situação em que se encontram os cemitérios da cidade, e 
que está aguardando uma documentação para que seja analisada e assim tomadas as 
devidas providências. Cita que sua sugestão é que seja discutido o contrato da atual 
empresa de serviços funerários e considerar a possibilidade de licitação para 
contratação de uma nova empresa que preste tais serviços.  
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Relembra a fala do Vereador 
Rogério Jean, e lamenta o fato de não serem respeitadas famílias que não tem 
condições de custear despesas funerárias, mesmo tendo elas direito a prestação desse 
serviço de forma gratuita. 
Vereador Etelvino Nogueira: Comenta que há vinte anos, a situação era bem pior 
no que tange aos serviços funerários prestados, e que é necessária uma cobrança 
maior por parte do Poder Executivo. 
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta que os funcionários da 
CONSLAC não orientam os familiares enlutados de que famílias de baixa renda tem 
direito ao auxílio funeral.  
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Afirma que a maneira mais 
eficaz de melhorar preços e serviços é através de concorrência, e cita ser necessário 
trazer ao Município mais empresas que prestem serviços funerários. 
Vereador Etelvino Nogueira: Relembra ter sido citado em reunião no gabinete, no 
início do ano que a arrecadação seria de 20 milhões de reais a menos. Cita que há um 
recurso a ser disponibilizado pelo DADE- Departamento de  
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Apoio ao desenvolvimento das Estâncias, que poderia diminuir esse déficit, mas que até 
agora foi disponibilizada apenas uma parte pelo Governo do Estado de São Paulo. 

5. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Comenta que conversou com o Prefeito 
sobre a necessidade de aquisição de bica corrida, pois em vários pontos da cidade onde 
ocorreu o motonivelamento, e não colocou bica corrida, e a situação dessas ruas após a 
chuva, está muito precária. Diz que soube sobre  cirurgias de catarata que já foram 
feitas na Santa Casa, e que ainda há muitas pessoas na fila aguardando para passar 
pela cirurgia. 
Aparte Vereador Júlio Mariano: Comenta que são cerca de 700 pessoas 
aguardando. 
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Diz que querem acabar com a fila em torno 
de 7 a 8 meses, com equipe capacitada para realizar essa cirurgia nas pessoas que 
estão aguardano. Fala que o valor que é cobrado para fazer a cirurgia pelas vias 
particulares chega de  5 a 7 mil reais por vista. 
Aparte Vereador Júlio Mariano: Comenta que a Santa Casa está recebendo R$6,00 
por cirurgia, porém não está tendo nenhum custo e são cerca de 40 cirurgias por dia. 
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Agradece e confessa que fica muito 
emocionado com a realização dessas cirurgias que melhora muito a qualidade de vida 
das pessoas. 
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Diz que é preciso analisar o critério para 
as pessoas passarem pelas cirurgias de catarata. 
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que o critério é de avaliação pela maior 
necessidade de cada indivíduo. Comenta sobre a prestação de serviço da Conslac, 
acredita que a prefeitura precisa colocar fiscalização mais intensa e um assistente social 
a disposição da comunidade na Conslac de plantão para receberem informações nesse 
momento de tanta sensibilidade. 
Aparte Vereador Rogério Jean da Silva: Diz fez sugestão ao Departamento do Bem 
Estar, que deixe uma relação de pessoas que são atendidas pelo CRAS junto à 
administração dos cemitérios. 
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que há muitas pessoas carentes 
que não estão cadastradas no Departamento de Bem Estar.  
Aparte Vereador Júlio Mariano: Diz que em 2009 foi aprovada uma lei de sua 
autoria sobre os direitos que as pessoas carentes têm em receber determinados 
serviços de forma gratuita. 
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que há necessidade da Conslac que faz 
o serviço funerário, ter sensibilidade nesse momento tão doloroso para a família. 

Ordem do Dia: 
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1. Projeto de Lei Nº 26/2017, 05/04/2017, de autoria do Vereador Marcos Augusto Issa 
Henriques de Araújo, Institui a Política Municipal de Combate à Obesidade Infantil na 
Estância Turística de São Roque. O Projeto foi aprovado por unanimidade em única 
discussão, votação nominal e maioria simples. 

2. Projeto de Lei Nº 41/2017, 03/06/2017, de autoria do Vereador José Alexandre 
Pierroni Dias, Cria o programa “Disque-Muda” na Estância Turística de São Roque, e dá 
outras providências. O Projeto foi aprovado por 08 (oito) votos favoráveis dos 
Vereadores Alacir Raysel, Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, 
Julio Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Mauro Salvador Sgueglia de 
Góes, Newton Dias Bastos e Rafael Tanzi de Araújo e 07 (sete) votos contrários dos 
Vereadores Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira, Flávio Andrade de Brito, José 
Luiz da Silva César, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, Rafael Marreiro de 
Godoy e Rogério Jean da Silva em única discussão, votação nominal e maioria simples. 

  
 

Explicação Pessoal:  
1. Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Agradece ao Departamento de Obras pela 

limpeza do córrego Bandeirantes, que a união faz as coisas acontecerem. Diz que 
infelizmente não houve a inauguração do tratamento de água. Lê trecho da Lei Disque 
Mudas, “Atualmente o quadro de poluição em todo planeta é crítico, devido às altas 
taxas de gases lançadas na camada de ozônio, a poluição das águas, o desmatamento, 
a extinção de espécies, e a superlotação do planeta, contribuem demasiadamente para 
todo este contexto lamentável, sendo as atividades humanas as principais obras 
causadoras desse desalinho. As grandes cidades são as que mais sofrem com os 
problemas ambientais urbanos, devido expansão das atividades econômicas que se 
concentram nessas metrópoles. Promover o plantio de mudas em áreas apropriadas, 
contribuiria com as vegetação arbórea que torna o espaço público mais saudáveis, 
amenizando as questões climáticas, por meio da diminuição das amplitudes térmicas, 
melhorando o ar a ser respirado, protegendo o solo contra erosões, diminuindo a 
poluição sonora, absorvendo a poluição da atmosfera,  promovendo desta forma a 
ampliação da biodiversidade, e tornando melhor a qualidade da vida humana.” 
Agradece à todos que votaram a favor, e a todos que pensam no meio ambiente. 

2. Vereador José Luiz da Silva César: Fala da alegria pela futura entrega de mais 25 
casas do conjunto habitacional no bairro do Goianã, e que ainda esta semana, será 
assinado o contrato com os mutuários que receberão essas casas. Diz que a mestre de 
cerimônia Simone Judica, fez um excelente trabalho juntamente com a Mesa da Câmara 
na Sessão Solene de nomeação dos cidadãos são-roquenses do último dia 15 de 
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Agosto. Fala que o Departamento de Obras não tem realizado um bom trabalho pois 
tiraram todo o pedrisco que havia nas estradas e não colocaram a bica corrida. Diz que 
agora, após as chuvas, as estradas estão um caos, e no bairro do Vinhedo não é 
possível transitar devido à essa situação. Sabe das dificuldades da Prefeitura, mas está 
falando de obras emergenciais. Comenta que a principal festa da cidade aconteceu com 
a Marginal, uma de suas principais vias, ainda em obras e não termina. Fala que com a 
aproximação da época de chuva a situação se torna ainda mais preocupante. Expõe 
que é a favor de manter as tradições, mas é necessário analisar as melhores condições 
para realizar a festa da cidade. Fala que as lojas da Avenida Tiradentes ficam 
praticamente fechadas durante todo o período da festa, e que os moradores ficam 
presos em suas residências.  Diz que o trânsito do centro da cidade vira um caos, e é 
preciso começar a rever toda essa situação, pois as pessoas não são obrigadas a tolerar 
o que se passa durante o período de festa. 

Encerram-se os trabalhos às 21h19min. 
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