
 

Ata da 31ª Sessão Ordinária de 25 de setembro 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 18h49min 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos Di-
reitos Humanos pelo Vereador Rafael Marreiro de Godoy. 

1. A Ata da 30ª Sessão Ordinária, realizada em 18 de Setembro de 2017, foi lida e apro-
vada por unanimidade; 

2. A Ata da 29ª Sessão Extraordinária, realizada em 18 de Setembro de 2017, foi lida e 
aprovada por unanimidade; 

3. A Ata da 30ª Sessão Extraordinária, realizada em 18 de Setembro de 2017, foi lida e 
aprovada por unanimidade. 

Projetos do Legislativo: 
1. Projeto de Lei Nº 056/2017-L, 15/09/2017 de autoria do Vereador Rogério Jean da 

Silva, que “Dispõe sobre as sanções administrativas aplicadas pelo Município às pessoas 
flagradas em praças; parques, jardins, unidades de ensino, hospitais e postos de saúde, 
e demais logradouros públicos, fazendo uso de drogas ilícitas, sem autorização ou em 
desacordo com determinação legal ou regulamentar, e dá outras providências”. 

2. Projeto de Lei Nº 057/2017-L, 18/09/2017 de autoria do Vereador Newton Dias 
Bastos, que “Declara o Ipê Amarelo como árvore símbolo da Estância Turística de São 
Roque e dá outras providências”. 

3. Projeto de Lei Nº 060/2017-L, 20/09/2017 de autoria do Vereador Rogério Jean da 
Silva, que "Dispõe sobre a aplicação de sanções à pessoa que urinar em vias ou logra-
douros públicos, em especial, quando da realização de grandes eventos, no município 
de São Roque, e dá outras providências". 

Requerimentos: 
1. Vereador Etelvino Nogueira Nº 186 - Solicita complemento das informações refe-

rentes a “real” dívida contabilizada e assumida pela Prefeitura neste mandato em fun-
ção da Administração anterior (até o dia 31/12/2016); Nº 187 - Solicita informações 
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referentes a manutenção dos telhados e calhas, da quadra esportiva da EMEF Joaquim 
Silveira dos Santos , bairro do Juca Rocha .; Nº 188/2017 - Solicita o organograma de 
funcionários do Departamento de Educação da Prefeitura Municipal. 

2. Vereadores Etelvino Nogueira e Alfredo Fernandes Estrada Nº 185/2017 - 
Solicita informações referente às Emendas Parlamentares do Deputado Márcio Camargo 

3. Vereador José Alexandre Pierroni Dias Nº 189/2017 - Solicita informações 
referentes ao contrato de prestação de serviços da Empresa Cerqueira Torres Constru-
ções, Terraplenagem e Pavimentação Ltda, quanto ao recapeamento de várias ruas do 
Jardim Flórida e Bairro do Cambará, finalizadas em Setembro de 2017. 

Indicações: 
1. Vereador Rogério Jean da Silva Nº 936 - Solicita motonivelamento, cascalhamento 

e roçada na Travessa da Estrada da Capela nas imediações do segundo pontilhão da 
linha férrea, bairro Campininha; Nº 938 - Solicita providências quanto à caçamba de 
lixo instalada na Rodovia Quintino de Lima, ao lado da escola de Canguera (fotos ane-
xas).; Nº 941 - Solicita a realização de limpeza na viela localizada na Rua Turmalina, 
próximo ao nº 872 e a Rua Amor Perfeito, Vila Amaral.; Nº 942 - Solicita construção de 
uma rampa de acesso para alunos com deficiência da EMEF Paulo Ricardo Silveira San-
tos; Nº 943 - Solicita a revitalização dos serviços de pintura de solo em todo o bairro 
do Santo Antonio.; Nº 944 - Solicita a troca da tampa do bueiro na Rua das Rosas n° 
221; Nº 945/2017 - Solicita a troca da tampa do bueiro localizado na Rua dos Lírios, 
ao lado nº 203. 

2. Vereador José Alexandre Pierroni Dias Nº 936A - Reitera a Indicação nº 
842/2017, solicitando a poda de árvores leucenas localizadas na Rua Álvaro Luiz, Jardim 
Trindade; Nº 937A - Indica ao Poder Executivo que seja analisada a possibilidade de se 
oferecer à população aulas de zumba, aos sábados e domingos, no período da manhã, 
no Recanto da Cascata.; Nº 946 - Indica a construção de um "Pet Park" em área públi-
ca, sem destinação definida, localizada na Avenida Santa Rita, s/nº, esquina com a Rua 
Carmelina Crem de Aguiar, na Vila Aguiar; Nº 961 - Solicita a implantação de uma lom-
bada na Rua Tibério Justo da Silva, localizada no Bairro do Cambará; Nº 962 - Solicita 
revitalização das sinalizações de chão da Rua Tibério Justo da Silva, localizada no Bairro 
do Cambará.; Nº 963 - Solicita a colocação de uma placa de "PARE" na rotatória entre 
a Avenida Anhanguera e Rua Tibério Justos da Silva, localizada no Bairro do Cambará; 
Nº 964 - Solicita a retirada dos restos de asfalto e materiais das calçadas da Rua Tibé-
rio Justos da Silva, localizada no Bairro do Cambará, assim como a retirada do cami-
nhão da Empresa que efetuou os reparos no asfalto que está atrapalhando o trânsito 
no local.; Nº 965 - Solicita a poda das árvores e a limpeza das calçadas da Rua Tibério 
Justo da Silva, localizada no Bairro do Cambará; Nº 966 - Solicita a poda das árvores 
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na Avenida Bandeirantes , próximo ao nº431, Centro; Nº 967 - Solicita a poda das ár-
vores e o conserto das calçadas da Rua das Rosas, próximo a quadra esportiva da Esco-
la EMEF Professor Paulo Ricardo; Nº 968 - Solicita o conserto das calçadas da Avenida 
Bandeirantes, próximo a Doceria Sodiê, Centro; Nº 969/2017 - Solicita a realização de 
limpeza , capinação e roçada na Rua Sebastião Martins Villaça, Cambará. 

3. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo Nº 937/2017 - Solicita a 
realização de pintura das faixas de sinalização em todas as vias que necessitarem no 
Bairro Gabriel Piza. 

4. Vereador Etelvino Nogueira Nº 939 - Solicita a substituição das caçambas localiza-
das na Rua dos Rouxinóis, bairro Caetê; Nº 940 - Solicita a substituição das caçambas 
localizadas na Estrada dos Venâncio, bairro do Mirim; Nº 951 - Solicita serviço de mo-
tonivelamento e cascalhamento das Ruas do Loteamento Horizonte Verde I, II e III; Nº 
954 - Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento nas ruas 
do Loteamento Mombaça I, II e III; Nº 955 - Solicita a substituição do container de lixo 
localizado no Loteamento Horizonte Verde, Bairro do Caetê; Nº 956 - Solicita a regula-
rização do transporte escolar do Bairro do Mirim; Nº 957 - Solicita a realização dos ser-
viços de motonivelamento e cascalhamento na entrada que dá acesso ao Bairro do Sa-
biá.; Nº 958 - Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento 
nas Estradas Juca Rocha e Lagoa, assim como na  Rua Vanda Bonasi, Bairro do Juca 
Rocha.; Nº 959 - Solicita a elaboração de um Projeto para a pavimentação asfáltica da 
Estrada do Aguassaí.; Nº 960/2017 - Solicita a pintura das lombadas localizadas na 
Estrada do Carmo, até o Distrito de Canguera. 

5. Vereador Flávio Andrade de Brito Nº 947/2017 - Solicita o asfaltamento da Rua 
Osvaldo Belo, localizada no Distrito de São João Novo. 

6. Vereador Rafael Tanzi de Araújo Nº 948 - Solicita à presença da Guarda Municipal 
na Escola Tibério Justo da Silva em Maylasky durante todo período de aula 

7. Vereador Julio Antonio Mariano Nº 949 - Solicita que seja demarcada a área de 
acesso ao cadeirante no ponto de ônibus da Vila São Rafael em frente ao comércio Ma-
deira Viva.; Nº 950 - Solicita a realização do conserto de um bueiro que se encontra 
totalmente danificado em frente ao Comércio Madeira Viva na Vila São Rafael; Nº 952 - 
Solicita a poda de árvore na Avenida Antonino Dias Bastos em frente a loja Walmor 
Pneus; Nº 953/2017 - Solicita a concessionária CCR Via Oeste sobre a possibilidade 
de abertura de acesso à Rodovia Raposo Tavares na altura das Empresas Bloco Viva e 
Fábrica de concreto no KM 63,8 no Bairro do Marmeleiro. 

8. Vereador José Luiz da Silva César Nº 970/2017 - Sugestão ao Senhor Prefeito 
que destine o recurso para suplementação nas dotações para compra de medicamentos 
para rede básica do Município, a fim de garantir o atendimento da população. 
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            Moções: 
1. Vereador Alacir Raysel Nº 139 - De Congratulações ao são-roquense Pupo Fernan-

des, treinador da seleção brasileira campeã da Copa do Mundo de Futebol Social (Ho-
meless World Cup); O Autor da Moção apresentou Requerimento Verbal solicitando o 
adiamento da discussão para a próxima Sessão Ordinária. O Requerimento Verbal foi 
aprovado por unanimidade; Nº 147/2017 - De Pesar pelo falecimento da senhora Ma-
ria Pires de Camargo. 

2. Vereador Etelvino Nogueira Nº 146 - De Pesar pelo falecimento da estimada 
senhora Hermelinda do Carmo; Nº 149/2017 - De Pesar pelo falecimento de Gabriel 
Amorin Ranucci. 

3. Vereador José Luiz da Silva César Nº 145/2017 - De Pesar pelo falecimento da 
Senhora Mercedes Coelho dos Santos. 

4. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo Nº 150/2017 - De Pesar 
pelo falecimento do estimado Sr. Décio de Moura. 

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 Rogério Jean da Silva: Afirma ter boas notícias trazidas de sua visita à 

Brasília na última semana. Comenta ter visitado o gabinete de alguns Deputados, com o 
propósito de conseguir Emendas para o Município. Cita ter visitado também alguns Mi-
nistérios, como: o Ministério da Ciência e Tecnologia, e o Ministério da Justiça; no pri-
meiro a fim de obter maiores informações sobre o Programa Cidades Digitais, e no úl-
timo, para verificar a possibilidade de encaminhamento de recursos para implantação 
de videomonitoramento no Município de São Roque, e questões relacionadas à Guarda 
Civil Municipal. Relata que da visita ao gabinete do Deputado Major Olímpio, resultou 
duas emendas para o Município, no valor de 100 mil reais cada, que deverão ser desti-
nadas: para a área da Saúde e outra destinada a investimentos na Guarda Civil Munici-
pal. Relata, ainda, que o Deputado Roberto de Lucena, intervirá para liberação de re-
cursos de alguns Programas do Governo como: Programa de Desenvolvimento Social, 
para construção de um CRAS no Bairro do Carmo, e benfeitorias nos CRAS dos Bairros 
São João Novo e Paisagem Colonial, nos quais o Município de São Roque está cadastra-
do. Fala que levou ao conhecimento do Deputado Roberto de Lucena projeto, que foi 
entregue a ele em mãos por este Vereador, que visa liberação de recursos no valor de 
350 mil reais para investimentos na Guarda Civil Municipal. Esclarece que não se trata 
de promessas, e sim de pedidos, com vistas à melhoria nas condições de trabalho da 
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Guarda Municipal, bem como da segurança da população. Lembra a grata visita, ao 
Município, do Deputado Federal Capitão Augusto, que é também Policial Militar, ocasião 
em que conversou com o Prefeito se dispondo a apoiar o Município com intervenções 
junto ao Governo Federal e Emendas que possam ajudar a cidade. Fala que visitaram 
sede do Comando da Polícia, juntamente com o Vereador Marquinho Arruda e em se-
guida dirigiram-se à APAE. Comenta que teve atendido em Março desse ano, um pedido 
de emenda para a APAE na importância de 100 mil reais e que o Deputado Federal Ca-
pitão Augusto, veio oficializar a liberação e destinação do recurso à essa entidade tão 
querida por todos. Mostra-se satisfeito, pois, após a visita às instalações, o referido De-
putado, percebendo a seriedade do trabalho e as necessidades locais, se comprometeu 
a, no próximo ano, destinar 100 mil reais em recursos para a APAE. Aponta um dos 
pontos que o deixou triste em sua visita, que é o modo como o Município é lembrado 
no Governo Federal, pois é visto como um Município que “não gosta de recursos”, pois 
já perdeu diversos recursos encaminhados por falta de utilização. 

2. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Parabeniza o Vereador José Luiz da Silva 
César pelas cobranças ao Executivo, para prevenção de enchentes, através da limpeza 
dos rios, pois este é o momento de serem feitas essas obras, visto que ainda não está 
em época de chuvas, pois quando estas começarem, será mais complicado resolver tais 
questões. Cobra por providências no Rio do Bairro Guaçu, pois o local acumula muita 
terra, o que impede a vazão da água e aumenta o seu nível. Cita como exemplo de o-
bra onde não houve nenhum programa de prevenção e agora traz suas conseqüências, 
a obra da Marginal, que está afundando e cedendo, e está em andamento já há quase 
dois anos. Sugere que se faça um Requerimento solicitando ao Executivo que elabore 
um Projeto de Recuperação para as obras da Marginal, e para saber a situação em que 
ela se encontra. 
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Demonstra preocupação quanto às ca-
sas próximas as obras da marginal, por serem muito antigas e suas estruturas podem 
ser prejudicadas pelo uso de maquinários pesados próximo a elas. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz esperar que as obras se encerrem mesmo 
em outubro, como publicado no Jornal. Afirma que há muito ainda o que se fazer pelo 
Município, como por exemplo, na área da saúde. Diz que foi postado nas redes sociais 
que a Santa Casa pretende vender imóvel de sua propriedade na Rua Pedro Conti, para 
fazer a reforma do centro cirúrgico. 
Aparte Vereador Julio Antonio Mariano: Fala que foi ele quem fez a postagem nas 
redes sociais, e que se trata de uma reforma necessária, pois o centro cirúrgico da San-
ta Casa, também é um meio de arrecadação de recursos para a própria Santa Casa, 
uma vez que, quando locado para o uso de terceiros, gera recursos que são revertidos 
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para a própria Santa Casa. 
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Diz acreditar que a Santa Casa não po-
de dispor do imóvel de sua propriedade e simplesmente vendê-lo. 
Aparte Vereador Julio Antônio Mariano: Afirma que realmente não pode vender o 
imóvel pertencente à Santa Casa, por isso a intenção de permuta com alguma emprei-
teira para reformas. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Sugere a pedido de um munícipe que se faça 
limpeza na Praça da Matriz, aos finais de semana, pois a mesma encontra-se muito su-
ja. 

3. Vereador Etelvino Nogueira: Acredita ter sido sensato seu pedido para o adiamento 
da discussão Parecer referente à Prestação de Contas do ex-Prefeito Daniel de Oliveira 
Costa, pois foi levantada a questão dos investimentos na Santa Casa que é também de 
interesse dos demais Vereadores, dada sua importância. Questiona o motivo pelo qual 
não foram efetuadas reformas no Centro Cirúrgico e no Pronto Socorro da Santa Casa, 
tendo em vista que no ano de 2015 foram destinados cerca de R$2.080.000,00 por mês 
para a Instituição. Cita, ainda, que hoje os repasses são de cerca de R$1.700.000,00. 
Indaga então como é possível realizar as reformas pretendidas com valores de repasses 
menores que em anos anteriores, nos quais as mesmas não foram realizadas. 
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Diz admirar-se com pessoas 
que apenas reclamam das condições da Santa Casa, e demais problemas do Município, 
mas não mostram soluções efetivas para resolução dos problemas. 
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Mostra-se indignado com Vereado-
res que no uso da Tribuna, pronunciam-se como se tudo no Município corresse bem, e 
fecham os olhos para os problemas. 
Aparte Vereador Julio Antonio Mariano: Relata que esteve à frente da Santa Casa 
por cerca de um ano e meio, e conhece os problemas lá enfrentados, como a dificulda-
de em encontrar empresas sérias para assumi-la pelo valor oferecido.  
Vereador Etelvino Nogueira: Ressalta que sua intenção não era a de polemizar, po-
rém, faz-se necessário levantar a discussão sobre um assunto tão relevante quanto este 
da Santa Casa. Comenta a respeito da freqüência das queimadas, e a necessidade de 
conscientização da população, para que evitem essa prática que traz inúmeros prejuízos 
ao meio ambiente. Cita que o Executivo fez uma parceria com o Corpo de Bombeiros, 
com vistas a buscar soluções para esse problema. Registra que a atual empresa de co-
leta de lixo não está efetuando coletas regularmente e cobra por providências.  

4. Vereador Flávio Andrade de Brito: Fala que no ano de 2015, no qual foi Presidente 
da Câmara, tramitou Projeto de Lei que nomearia a EMEF Distrito de São João Novo 
com o nome de uma pessoa e que devido a um erro na Câmara, foi trocado para outra 
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escola de São João Velho. Diz que hoje haveria um Projeto para correção, no entanto, 
solicitou o adiamento do projeto, por uma sessão, para as devidas correções, entre as 
quais a revogação da Lei anterior. Diz que desde o ano 2015, vem solicitando certidão à 
Prefeitura e estas não são enviadas. Cita que na Prefeitura, o funcionário Adriano, não 
enviou as certidões solicitadas, causando vários entraves no fornecimento dos docu-
mentos. Fala que o Prefeito tem que prestar atenção nessas situações, pois não estão 
sendo respeitados prazos que a Prefeitura tem para responder as solicitações da Câma-
ra Municipal. 
Aparte Vereador Newton Dias Bastos: Comenta que oficiou o Prefeito relatando os 
problemas que a Câmara vem enfrentando em relação ao não cumprimento de prazos. 
Fala que também conversou com a senhora Márcia do Gabinete do Prefeito, que se 
prontificou a acompanhar os processos dentro de cada Departamento para que as res-
postas sejam fornecidas nos prazos ou que haja pedido de dilação no prazo para aten-
der as solicitações. Fala que no caso específico do Vereador Flávio, tirou foto e enviou 
para senhora Márcia fazer o acompanhamento. 
Vereador Flávio Andrade de Brito: Agradece a ajuda do Vereador Newton Bastos, 
em conseguir as certidões solicitadas para realizar a correção. 
Aparte Vereador Alfredo Estrada: Fala que na Tribuna sempre cobra esclarecimen-
tos de gastos da Santa Casa.  
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Fala que a Santa Casa está há anos 
sendo explorada.  
Vereador Flávio Andrade de Brito: Acredita que há necessidade da Administração 
Pública esclarecer qual a destinação das verbas concedidas à Santa Casa.  
Aparte Vereador Alfredo Estrada: Fala que a FENAESC fez uma reforma na Santa 
Casa e esse custo ficou para a própria FENAESC.  
Vereador Flávio Andrade de Brito: Pede atenção da Prefeitura e fiscalização nos 
atos praticados na Santa Casa.  

5. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Concorda com as colocações do Vereador 
Flávio Andrade de Brito, a respeito da Santa Casa. Afirma que a empresa FENAESC, que 
administrava a Santa Casa, apenas usurpou dinheiro público, e hoje quem sofre as con-
sequências é a população. Informa que como membro da Comissão de Orçamento e 
Finanças, assinou Parecer do Tribunal de Contas, relativo às contas do Ex-prefeito. 
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Questiona qual o destino dos recur-
sos que são encaminhados à Santa Casa. Cobra por satisfações do que está sendo feito 
com os recursos a ela encaminhados. 
Aparte Vereador Newton Dias Bastos: Afirma que, quando dos repasses pela Câ-
mara à Santa Casa, os valores não foram destinados à folha de pagamento de funcio-
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nários. 
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Ressalta ser necessário buscar soluções 
ao problema da Santa Casa, pois quando se trata de saúde pública a questão é de ur-
gência. 
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Demonstra sua indignação com a gestão 
anterior. Agradece ao Departamento de Obras pelos serviços executados de limpeza e 
poda de árvores no Bairro Boa Vista, e pelas mudanças realizadas no trânsito a pedido 
do Vereador Marcos Roberto Martins Arruda.  
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Afirma que será coerente quanto à 
votação de aprovação ou não das contas do ex- Prefeito Daniel, segundo Parecer do 
Tribunal de Contas, visto ser este um órgão técnico. 
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Concorda com o Vereador Alfredo Fernandes 
Estrada e diz acreditar que o referido Vereador votará contrário às contas e ao parecer 
vindo do Tribunal de Contas. 

Ordem do Dia: 
1. Projeto de Decreto Legislativo Nº 011/2017-L, de 15/09/2017, de autoria de 

Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade 2017, que “Dispõe sobre a aprova-
ção do Parecer TC nº 2450/026/15, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, fa-
vorável à aprovação das contas da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, Exer-
cício Financeiro de 2015”. O Vereador Etelvino Nogueira apresentou Requerimento Ver-
bal solicitando o adiamento do Projeto para a próxima Sessão. O Requerimento Verbal 
foi aprovado por 10 (dez) votos favoráveis dos Vereadores Etelvino Nogueira, Israel 
Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, Marcos Au-
gusto Issa Henriques de Araújo, Marcos Roberto Martins Arruda, Mauro Salvador Sgue-
glia de Góes, Rafael Marreiro de Godoy, Rafael Tanzi de Araújo e Rogério Jean da Silva 
e 04 (quatro) votos contrários dos Vereadores Alacir Raysel, Alfredo Fernandes Estrada, 
Flávio Andrade de Brito e José Luiz da Silva César em única discussão e votação simbó-
lica. O Presidente convoca uma Sessão Extraordinária a ser realizada no dia 27 de Se-
tembro de 2017, às 18 horas. 

2. Projeto de Lei Nº 053/2017-L, de 06/09/2017, de autoria do Vereador Rogério Jean 
da Silva, que “Dá a denominação de "Travessa Nicolaj Schubert" à via pública localizada 
no Bairro Gabriel Piza”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, 
votação nominal e maioria simples. 

3. Projeto de Lei Nº 054/2017-L, de 06/09/2017, de autoria de Vereador Rogério Jean 
da Silva, que “Dá a denominação de "Viela Therezinha Cristanelli" à via pública localiza-
da no bairro do Junqueira”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em única discus-
são, votação nominal e maioria simples. 
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4. Projeto de Lei Nº 62/2017-E, 11/09/2017, de autoria do Poder Executivo, que 
“Altera a ementa da lei Municipal 4.454, de 3 de setembro de 2015”. O Vereador Etelvi-
no Nogueira apresentou Requerimento Verbal solicitando o adiamento do Projeto por 
01 (um) Sessão. O Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade em única dis-
cussão e votação simbólica. 

Explicação Pessoal: 
1. Vereador José Luiz da Silva César: Cumprimenta a todos e alerta para a questão da 

prevenção e limpeza dos rios e córregos da cidade. Diz que todos os anos a cidade pas-
sa por problemas com enchentes. Fala da necessidade de contratação de uma empresa 
especializada para fazer a limpeza dos rios e córregos, pois não adianta chorar depois.  
Aparte Vereador Alfredo Estrada: Fala que também é necessário fazer prevenção 
na Marginal. 
Aparte Vereador Rafael Marreiro: Diz que é época de seca, mas há um rio que cor-
re pelo bairro Junqueira que todo ano transborda no período de chuvas. 
Vereador José Luiz da Silva César: Fala da situação difícil pela qual passa a Santa 
Casa, e que inclusive, a Câmara dos Vereadores, aprovou recentemente um repasse de 
verba para a Santa Casa. Diz que caso venham a ocorrer outros repasses, somente vo-
tará favoravelmente se houver uma explicação sobre o direcionamento da verba. Co-
menta que fez um Ofício para que sejam feitos repasses de verba para os Postos de 
Saúde. Diz que há mais de um ano, vem questionando a falta de abastecimento da re-
de de água encanada que ocorre a cerca de 500 metros da Câmara Municipal. Fala que 
é uma vergonha, considerar que praticamente no centro da cidade, um bairro seja a-
bastecido com caminhão pipa. Faz apelo à SABESP e ao Prefeito para canalizar o abas-
tecimento de água e espera contar com o apoio dos demais Vereadores nessa luta. Diz 
que ficou muito feliz com o retorno que teve a respeito do Projeto de Lei de sua autoria 
que prevê o curso de primeiros socorros aos funcionários das EMEI’s, EMEF’s e creches 
do município. Comenta que esteve em projeto cultural realizado na Escola Tetsu Chino-
ne, que contou com a participação de mais de 300 crianças e não havia ninguém repre-
sentando o Departamento da Educação, apenas a Primeira Dama estava presente. Co-
menta que a lombada que está solicitando na Rodovia Quintino de Lima já foi aprovada 
pelo DER, que inclusive já enviou as placas de sinalização, no entanto, não sabe mais o 
que precisa fazer para que o Prefeito execute a implantação da lombada.  

2. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Fala que vem a Tribuna para fazer uma 
prestação de contas. Diz que na semana que passou esteve em reunião na Secretaria 
de Segurança Pública, agendada pelo Vereador Cabo Jean, onde estiveram presentes o 
Secretário Mágino Alves, o Prefeito Cláudio Góes e o Presidente da Câmara, Niltinho 
Bastos. Comenta que a pauta da reunião foi o fechamento da cadeira pública de São 
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Roque. Fala que o Secretário foi muito realista e que hoje a cadeia é considerada pelos 
órgãos de Segurança como cadeia de caráter transitório, apenas para aqueles que são 
presos nos finais de semana e na sequência, são transferidos para CDP’s. Diz que o Se-
cretário vai levar esse projeto adiante a partir de 1º de Janeiro de 2018. Comenta que 
também solicitaram ao Secretário a implantação de câmeras de segurança inteligentes 
no município e foi adiantado que entre 6 e 7 câmeras já estariam ajudando muito nossa 
cidade. Fala que foram enviadas duas viaturas ao comando da PM, sendo uma Blazer e 
uma Spin, porém a Blazer é do comando de Força Tática e não há em São Roque esse 
grupamento. Diz que tentarão fazer a troca desse veículo ou o destacamento de um 
novo grupamento de Força Policial Tática para que essa viatura possa ser colocada nas 
ruas. Fala que receberam a visita do Deputado Federal Capitão Augusto, trazido pelo 
Vereador Cabo Jean, e que visitaram o comando da PM, o gabinete do Prefeito Cláudio 
Góes e a APAE. Deixa registrada a denúncia da população residente no bairro Villaça, 
sobre uma árvore que está causando grande transtorno devido à possibilidade de que-
da na escola Germano Negrini. 
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Fala que a Diretora de Agricultura co-
mentou que há mais de 20 mil pedidos de poda de árvores, e o Prefeito precisa contra-
tar empresa para executar esse serviço. 
Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Fala que as árvores são muito impor-
tantes, porém precisam ser cuidadas. Diz que foi notificado sobre um terreno de sua 
propriedade, no qual houve uma queimada, que não partiu dele. Alerta os proprietários 
de imóveis, pois, mesmo não sendo executores das queimadas, serão responsabilizados 
por ser o imóvel de sua propriedade.  

3. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Agradece ao Prefeito Cláudio Góes pela visita 
que fez acompanhando esse Vereador ao bairro de São João Novo. Comenta que nas 
Administrações passadas, a base da GCM (Guarda Civil Municipal) do distrito de São 
João Novo trabalhava ativamente na segurança da população. Critica o fato de a atual 
gestão ter retirado a base da GCM do distrito. Comenta que há um descaso total da a-
tual gestão com os distritos da cidade. Fala ter a impressão que essa gestão pensa que 
a população dos distritos não tem valor nenhum, e que podem ser roubados, estupra-
dos, desvalorizados, ter os comércios roubados e que ainda assim, não há problema 
algum. Fala que a alegação é falta de verbas, no entanto, todas as outras Administra-
ções mantiveram a GCM no Distrito. Pede então, que a Prefeitura, que está muito de-
vagar, somente retire as pombas do distrito, que estão trazendo sujeira e doenças. Diz 
que na gestão do Ex-Prefeito Efaneu, levava cerca de quinze dias para cortar uma árvo-
re de risco, na gestão do Ex-Prefeito Daniel, levava cerca de uma semana para o corte 
de árvore. Fala que na atual gestão, aguarda há sete meses ser atendido com um pedi-
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do de corte de árvore, no qual a Defesa Civil já emitiu dois laudos de risco de queda da 
árvore na casa de uma moradora e o corte da árvore não acontece. Comenta que não 
sabe se é de competência do Departamento de Agricultura ou Meio Ambiente, porém 
há pessoas trabalhando que não sabem o que estão fazendo. Fala que não está criti-
cando o Prefeito e sim as pessoas incompetentes que estão trabalhando na Administra-
ção Pública. 

Encerram-se os trabalhos às 21h56min. 
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