Ata da 33ª Sessão Ordinária de 09 de outubro de 2017.
1º Período Legislativo Ordinário - 17ª Legislatura.
Presidência: Newton Dias Bastos, Israel Francisco de Oliveira e
Marcos Roberto Martins Arruda
Secretaria: Rogério Jean da Silva e José Alexandre Pierroni Dias
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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 18h13min.
Expediente:
Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos
Direitos Humanos pelo Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo.
A Ata da 32ª Sessão Ordinária, realizada em 02 de Outubro de 2017, foi lida e
aprovada por unanimidade;
O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário nº 162/2017 da Comissão
Permanente de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 057-L, de
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”. O
Parecer contrário foi rejeitado por 13 (treze) votos contrários dos Vereadores Alacir
Raysel, Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira, Flávio Andrade de Brito, José
Alexandre Pierroni Dias, José Luiz da Silva César, Julio Antonio Mariano, Newton Dias
Bastos, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, Mauro Salvador Sgueglia de Góes,
Rafael Marreiro de Godoy e Rafael Tanzi de Araújo e 01 (um) voto favorável do
Vereador Rogério Jean da Silva em única discussão e votação simbólica.
O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário nº 163/2017 da Comissão
Permanente de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 062-L, de
26/09/2017, de autoria do Vereador Julio Antonio Mariano, que “Autoriza o Poder
Executivo a disponibilizar, nos períodos de férias, os veículos de transporte escolar
para atividades culturais e desportivas”. O Parecer contrário foi rejeitado por 13 (treze)
votos contrários dos Vereadores 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, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Rafael Marreiro de Godoy e Rafael Tanzi
de Araújo e 01 (um) voto favorável do Vereador Rogério Jean da Silva em única
discussão e votação simbólica.
O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário nº 164/2017 da Comissão
Permanente de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei nº 064-L, de
26/09/2017, de autoria do Vereador Julio Antonio Mariano, que “Obriga os hospitais
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públicos e privados a comunicarem às delegacias de policia, quando do atendimento
em suas unidades de pronto atendimento, os casos de idosos, mulheres, crianças e
adolescentes vítimas de agressões físicas”. O Parecer contrário foi rejeitado por 13
(treze) votos contrários dos Vereadores 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, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Rafael Marreiro de Godoy e
Rafael Tanzi de Araújo e 01 (um) voto favorável do Vereador Rogério Jean da Silva em
única discussão e votação simbólica.
Projetos do Legislativo:
Projeto de Lei Nº 069/2017-L, 09/10/2017 de autoria do Vereador Flávio Andrade
de Brito, que “Dá denominação de “Professora Olga de Toledo Farias” à EMEF
localizada no Distrito de São João Novo e dá outras providências”.
Projeto de Decreto Legislativo Nº 012/2017-L, 02/10/2017 de autoria do
Vereador Marcos Roberto Martins Arruda, que “Dispõe sobre a Concessão de Placa
Homenagem à Senhora Elisa Aparecida de Andrade, em Sessão Solene Alusiva ao Dia
da Consciência Negra”.
Projeto de Decreto Legislativo Nº 013/2017-L, 02/10/2017 de autoria do
Vereador Israel Francisco de Oliveira, que “Dispõe sobre a Concessão de Placa
Homenagem à Senhora Marilene Aparecida de Souza, em Sessão Solene Alusiva ao Dia
da Consciência Negra”.
Requerimentos:
Vereador José Luiz da Silva César Nº 196 - Solicita informações sobre a
possibilidade de destinação de terra acumulada no pátio da Prefeitura.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada Nº 198 - Solicita informações sobre a
possibilidade realização de limpeza e manutenções gerais no Portal de entrada da
cidade, localizado no Bairro do Guaçu.
Vereador José Alexandre Pierroni Dias Nº 199 - Solicita informações relativas às
obras de manutenção e reforma do Anfiteatro da Escola Barão de Piratininga; Nº
200/2017 - Solicita informação referente à porteira instalada entre as Ruas Luiz Vaz
de Oliveira e Porfírio Soares Rodrigues, localizadas no Distrito de Canguera.
Indicações:
Vereador José Alexandre Pierroni Dias Nº 990 - Solicita a contratação de
psiquiatra infantil e uma equipe multidisciplinar para o município. Solicita também a
criação de um ambulatório de saúde mental infantil na rede pública.; Nº 991 - Solicita
que seja aumentado o espaço para os carros do estacionamento da Avenida
Bandeirantes, localizado entre os números 241 e 287.; Nº 1006 - Solicita ao
Departamento de trânsito pintura das vagas de estacionamento nas Ruas Santa Isabel
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e 18 de abril e o planejamento de maior número de vagas.; Nº 1007 - Solicita limpeza
em toda a extensão da calçada e do terreno localizado na Estrada Anésio de Moraes.
(ao lado do condomínio Quebec Ville); Nº 1008 - Solicita a colocação de uma rotatória
e de um sonorizador para diminuir a velocidade de veículos. Colocação de placas de
sinalização “PARE” na esquina das Ruas Tibério Justo da Silva e Rotary Clube.; Nº
1009 - Solicita a colocação de placas "Proibido jogar lixo" na descida da Rua Anésio de
Moraes.; Nº 1010 - Solicita limpeza do córrego, ao lado do APTA, Bairro do Cambará,
próximo da Avenida Três de Maio.; Nº 1011 - Solicita retirada de carros abandonados
na Rua Primavera e Rua Mirassol, Bairro Vila Nova São Roque, altura do nº 036; Nº
1012/2017 - Solicita motonivelamento e cascalhamento das ruas Luiz Vaz de Oliveira,
Porfírio Soares Rodrigues, Bairro Canguera.
Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo Nº 992 - Solicita a
realização de reparos no telhado da escola EMEIF Joaquim da Silveira Santos, Juca
Rocha; Nº 1004/217 - Solicita a realização do desassoreamento do córrego do
Junqueira, risco de enchentes.
Vereador Etelvino Nogueira Nº 993 - Solicita a realização dos serviços de
motonivelamento e cascalhamento das ruas do Loteamento Clube dos Oficiais, Bairro
do Carmo; Nº 994 - Solicita a colocação de cascalho nas ruas do Loteamento das
Acácias, Bairro do Saboó; Nº 995 - Solicita a realização dos serviços de
motonivelamento e cascalhamento nas ruas do Loteamento Sun Valey, Bairro do
Caetê; Nº 996 - Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e
cascalhamento nas ruas do Loteamento Las Brisas, Bairro do Caetê; Nº 997 - Solicita a
realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento nas ruas dos
Loteamentos Mombaça l, ll e lll , no Mombaça .; Nº 998 - Solicita a colocação de
tubulação na Estrada do Rio acima, bairro do Mirim (foto anexa); Nº 999 - Solicita a
remoção de entulhos que estão em torno da antiga Escola no Bairro do Carmo ,foto
anexa .; Nº 1001 - Solicita a realização dos serviços de limpeza no córrego que
margeia a Vila do Carmo; Nº 1002 - Solicita a realização dos serviços de
motonivelamento e cascalhamento nas Estradas da Lagoa e Juca Rocha .; Nº
1003/2017 - Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento
na Estrada do Pilao d'água .;
Vereador Julio Antonio Mariano Nº 1000/2017 - Solicita que seja realizado a
manuntenção no banco de madeira localizado na Rua João Pessoa, ponto de táxi, ao
lado da Loja Pernambucanas
Vereador Alfredo Fernandes Estrada Nº 1005/2017 - Solicita o recapeamento de
todas as ruas do bairro Jardim Finnati.
Moções:
Vereador Etelvino Nogueira Nº 152 - De Congratulações pela realização do Evento
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8º Bunkio Rural Realizada no Centro Esportivo Kokushikan Daigaku, nos dias 15, 16 e
17 de Setembro de 2017, no Bairro do Carmo em São Roque.
Vereador Newton Dias Bastos Nº 153 - De Congratulações ao Senhor Ricardo Rios
em face do lançamento do livro "Contabilidade Avançada".
Matérias analisadas no expediente:
Moção de Pesar – a Mesa Diretora as encaminhará.
Indicações – a Mesa Diretora as encaminhará.
Moções de Congratulações: Foram aprovadas por unanimidade.
Tribuna:
Vereador Rogério Jean da Silva: Traz em pauta a campanha do “Outubro Rosa”,
que tem o intuito de alertar e promover a prevenção ao câncer de mama, tão
importante para mulheres. Agradece ao Departamento de Obras, e o empenho de
todos os funcionários, pelo início dos reparos no Cemitério da Paz, principalmente nos
muros laterais que estavam com problemas de rachaduras e alguns até caídos. Lembra
que logo estará chegando o dia 02 de Novembro, feriado de “Dia de Finados”, e nada
mais justo que o cemitério esteja em ordem para receber as pessoas que desejam
homenagear seus entes queridos. Agradece ao Departamento de Planejamento e a
empresa que organiza a coleta de lixo no município, pelo empenho em atender aos
munícipes residentes na Morada dos Pássaros, em especial aqueles que residem nas
Alamedas Cotovias e Tucanos, que a partir de amanhã (10/10), estarão sendo
atendidos com a coleta de lixo três vezes por semana.
Ordem do Dia:
Projeto de Lei Nº 62/2017-E, 11/09/2017, de autoria de Poder Executivo, que
“Altera a ementa da lei Municipal 4.454, de 3 de setembro de 2015”. O Poder
Executivo encaminhou o Ofício nº767/2017-GP, solicitando a retirada do referido
Projeto. A solicitação da retirada do mesmo foi aprovada por unanimidade em única
discussão e votação simbólica.
Projeto de Lei Nº 60/2017-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
logradouros públicos, em especial, quando da realização de grandes eventos, no
município de São Roque, e dá outras providências". O Vereador Etelvino Nogueira
apresentou Requerimento Verbal solicitando o adiamento do mesmo por 01 (uma)
Sessão. O Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade.
Projeto de Lei Nº 65/2017-E, 29/09/2017, de autoria do Poder Executivo, que
“Revoga parágrafo único do artigo 4º da Lei nº 1.877, de 26 de Outubro de 1990”. O
Projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria
absoluta.
Explicação Pessoal:
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1. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Parabeniza o Vereador Marquinho Arruda
pelo carinho que expressou por sua mãe, na ocasião da abertura da Expo Floral. Fala
da dívida da Santa Casa, em reunião que houve na Câmara com representantes da
Santa Casa na última semana, foi apurado que chega em 28 milhões de reais.
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Comenta que a dívida não chega a 28
milhões, e que este valor, inclui também os processos.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que não falará muito e que não
concorda com a dívida de 28 milhões da Santa Casa.
2. Vereador Etelvino Nogueira: Comenta o recebimento do cronograma de
Deliberação de Lei Orçamentária Anual – LOA. Lembra que no final do ano passado
houve a discussão de algumas Emendas para o plano orçamentário anual, e nesse ano
será discutida uma nova peça orçamentária, só que esta elaborada e discutida pelo
atual governo. Assim, não se poderá dizer que a Administração estará trabalhando com
a peça orçamentária do Governo anterior. Ressalta que este é o momento para
elaboração de emendas ao projeto orçamentário, mas que as mesmas devem ser
elaboradas com critério, para que não ocorra, depois de prontas, que o Poder
Executivo solicite que se vote contra elas. Comenta sobre o percentual garantido pela
Constituição Federal para apresentação de emendas impositivas, que podem ser feitas
no em relação ao Projeto de Lei Orçamentária. Afirma ter duas demandas a
apresentar, em utilização às emendas impositivas, que são: garantir que não se perca
o restante da Senzala e Casa grande, do Bairro do Carmo, dada a importância histórica
para São Roque; e a construção de um vestiário para o campo de futebol do Bairro do
Carmo. Também está disposto a juntar-se a outros Vereadores interessados, para fazer
uma somatória de valores para compra de um ônibus para transporte diversos ou uma
retroescavadeira para o Município.
Aparte Vereador Newton Dias Bastos: Lembra que houve a leitura do Projeto de
Lei que estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício 2018, no último
dia 02. Também menciona que um edital foi publicado no dia 06 informando que o
Projeto está à disposição para consulta na Câmara. O prazo para apresentação de
emendas vai do dia 09/10 a 19/10. Comenta que por conta de reclamações quanto ao
horário de realização de Audiências públicas, a próxima audiência pública será às 18:30
hrs.
Vereador Etelvino Nogueira: Comenta que, como visto por quem participou da
reunião com os representantes da Santa Casa, esta não se encontra em boas
condições financeiras. Lembra que já lhes foi informado pelos responsáveis pela
instituição que o orçamento previsto para 2018 não será suficiente, portanto, deve ser
discutido quais as prioridades do município em relação ao atendimento de saúde, pois
se vier a faltar recursos posteriormente não há que se falar que não estavam previsto

Ata da 33ª Sessão Ordinária de 09 de Outubro de 2017.
1º Período Legislativo Ordinário - 17ª Legislatura.

6

no orçamento.
3. Vereador José Luiz da Silva César: Informa que no dia 10/10/2017 irá até o
Departamento de Estradas de Rodagem – DER, conversar com o Diretor Regional,
visando solucionar a questão da Rodovia Quintino de Lima, pois a impressão que se dá
é que está havendo nessa Rodovia uma política de retrocesso no local, visto que a
menos de um quilometro do centro da cidade, há problemas gravíssimos, a exemplo
do pontilhão, que não tem utilidade alguma; ao contrário disso, causa inúmeros
acidentes no local. Afirma que se o Diretor da DER não resolver, irá procurar seu
superior para questionar o motivo da não abertura do referido pontilhão. Fala também
sobre a solicitação que fez de uma lombada e de placas de sinalização para a mesma
região, mas que por motivos fúteis, não teve seu pedido atendido. Lamenta a grave
situação da Educação no Município. Cita os cortes e mudanças de professores e
diretores nos últimos dias. Critica o fato de serem estes transferidos para outros locais,
faltando menos de três meses para encerramento do ciclo letivo, atrapalhando assim
todo plano de ensino que tinham para o local inicial, fato que acaba por prejudicar os
alunos. Relata que após várias cobranças à Sabesp, houve significativas melhoras,
oposto do que ocorre atualmente com a empresa CPFL, que deixou vários Bairros sem
iluminação há alguns dias, e mesmo após cobranças foi efetuado cortes de árvores,
porém deixados galhos jogados nas ruas impedindo o tráfego de veículos pelo local.
Comenta que foi resolvido problema esgoto a céu aberto, próximo às casas populares
que foram entregues recentemente no Bairro Goianã, e que possivelmente no próximo
mês serão entregues mais 27 casas populares no local.
Encerram-se os trabalhos às 19h23min.

NEWTON DIAS BASTOS
Presidente

ISRAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
1º Vice-Presidente

MARCOS ROBERTO MARTINS ARRUDA
2º Vice-Presidente

ROGÉRIO JEAN DA SILVA
1º Secretário

JOSÉ ALEXANDRE PIERRONI DIAS
2º Secretário
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