
 

Ata da 26ª Sessão Ordinária de 27 de agosto de 2018. 
2º 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 14h01min. 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos pelo Vereador Etelvino Nogueira. 

1. A Ata da 25ª Sessão Ordinária, realizada em 20 de Agosto de 2018, foi lida e aprovada 
por unanimidade; 

2. O Primeiro Secretário faz a leitura do relatório mensal sobre a execução de coleta, 
tratamento e destinação final do lixo da Estância Turística de São Roque referente ao 
mês de julho de 2018, e informa que o mesmo encontra se na Diretoria Técnica 
Legislativa para consulta. 

3. O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário Nº 164/2018 da Comissão 
Permanente de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei Nº 068/2018-L, 
de 09/08/2018, de autoria do Vereador Rafael Tanzi de Araújo, que “Dispõe sobre a 
obrigatoriedade do Poder Executivo manter equipamento e equipe do Departamento de 
Obras para execução dos serviços nos distritos do Município de São Roque”. O Parecer 
Contrário foi rejeitado por 12 (doze) votos contrários dos Vereadores Alacir Raysel, 
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, Rafael Tanzi de Araújo e 02 (dois) votos favoráveis dos Vereadores Alfredo 
Fernandes Estrada e Rogério Jean da Silva em única discussão e votação simbólica.  

Projetos do Executivo: 
1. Projeto de Lei Nº 66/2018-E, 24/08/2018 de autoria do Poder Executivo, que 

“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 6.810.262,33 (seis 
milhões, oitocentos e dez mil, duzentos e sessenta e dois reais e trinta e três 
centavos)”. 

Projetos do Legislativo: 
1. Projeto de Lei Nº 66/2018-L, 08/08/2018 de autoria do Vereador José Alexandre 

Pierroni Dias, que “Dispõe sobre a proibição de prática de maus tratos em animais 
domésticos e ou domesticados, silvestres, nativos ou exóticos, e dá outras 
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providências”. 
Requerimentos: 

1. Vereador Rogério Jean da Silva Nº 144 - Solicita informações a respeito dos gastos 
com incorporações no quadro de funcionários pertencentes à Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de São Roque; Nº 145 - Solicita informações referentes as barracas 
montadas durante a "Festa de Agosto". 

Indicações: 
1. Vereador Rogério Jean da Silva Nº 602 - Solicita a possibilidade de ser 

providenciada a colocação de uma tampa nova em uma das caixas de captação de água 
existente na rua Colunas de São Roque, conforme as imagens em anexo.; Nº 603 - 
Solicita que seja providenciada a roçada na Avenida Prefeito Bernardino de Lucca, ao 
longo de ambos os lados da avenida, naquilo que se compreende como passeio público 
(calçadas).; Nº 605 - Solicita ao Departamento de Obras que  seja providenciada a 
roçada e limpeza geral na Praça Safira, localizada na rua Turmalina, no bairro Parque 
Aliança.; Nº 606 - Solicita ao Departamento de obras  que seja realizado o serviço de 
limpeza geral na viela que liga as ruas 1º Sargento Aguinaldo Aparecido Ferreira com a 
Esmeralda, localizada no bairro Jardim Conceição.; Nº 607 - Solicita ao Departamento 
de Obras que seja realizado o serviço de limpeza geral, bem como a devida reabertura 
da viela que liga as ruas Esmeralda com a Turmalina (ao lado do numeral 314), 
localizada no bairro Jardim Conceição.; Nº 608 - Solicita ao Departamento de obras 
que seja realizado o serviço de limpeza geral no passeio existente na Rua Turmalina, 
defronte o numeral 872 da via, ; Nº 609 - Solicita roçada em terreno da Prefeitura, 
localizado  na Rua Ricieri Santuci com Antonio Meleiro.; Nº 610 - Solicita a realização 
do serviços de operação "tapa buraco" na Rua das Rosas, Santo Antonio; Nº 611 - 
Solicita a realização dos serviços de operação "tapa buraco" na Rua Ricieri Santuci, 
Jardim Brasil; Nº 612 - Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e 
cascalhamento na Estrada conhecida como Varginha, localizada no final da Estrada 
Antonio Nunes Barril, principalmente entrando a direita após a antiga escolinha. 

2. Vereador José Luiz da Silva César Nº 604 - Solicita a construção de um calçadão 
na Rua Professora Rosina de Oliveira 

3. Vereador Etelvino Nogueira Nº 613 - Solicita os serviços de motonivelamento, 
cascalhamento e roçada para as Ruas Estrela Branca, Estrela Azul, Álvaro Augusto 
Fernandes, Antonio Firmino de Moraes, Sofia Vieira de Moraes, Travessa Sossego e das 
Torres, localizadas nas proximidades do Loteamento Jardim Camargo, Bairro do Carmo; 
Nº 614 - Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento na 
Estrada do Cruzeiro; Nº 615 - Solicita providências referente a troca de equipamentos 
e utensílios nas cozinhas das Escolas Municipais.; Nº 616 - Solicita a realização dos 
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serviços de motonivelamento e cascalhamento nas ruas do Horizonte Verde I, II e III.; 
Nº 617 - Solicita manuntenção das lâmpadas apagadas na Estrada do Carmo, Caetê e 
Aguasaí.; Nº 618 - Solicita levantamento dos bens patrimoniais existentes na 
Prefeitura, bem como as devidas baixas necessárias; Nº 619 - Solicita levantamento de 
todas as Leis que concedem isenção no Município.; Nº 620 - Solicita a realização dos 
serviços de motonivelamento e cascalhamento nas Ruas do Loteamento Felicidade 
Bairro do Pavão; Nº 621 - Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e 
cascalhamento nas Ruas do Loteamento Taxaquara, bairro Santo Antonio; Nº 622 - 
Solicita a realização de operação "tapa buraco" na Estrada do Carmo, Bairro do Carmo 

4. Vereador Newton Dias Bastos Nº 623 - Solicita a implantação de uma lombada na 
Avenida São Roque, altura do nº180 

5. Vereador José Alexandre Pierroni Dias Nº 624 - Solicita colocação de terra nos 
túmulos do cemitério do Cambará.; Nº 625 - Solicita fechamento de uma valeta na Rua 
Fernão Paes de Barros.; Nº 626 - Solicita a realização de operação "tapa buraco" na 
Rua Tibério Justo da Silva, altura do nº611; Nº 627 - Solicita a realização de reforma 
em ponto de ônibus na Avenida Três de Maio (colocação de telhas); Nº 628 - Reitera a 
Indicação nº 416/2018, solicitando o serviço de cascalhamento nos últimos 50 metros 
da Alameda das Timbaúbas, Bairro Planalto Verde.; Nº 629 - Reitera Indicação 
nº567/2018 que "Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e 
cascalhamento na Rua Florinda Maria da Conceição, Planalto Verde"; Nº 630 - Solicita a 
troca das lâmpadas da Rua Sebastião Martins, próximo a casa nº 130, Jardim Villaça e 
na Rua Alvaro Luiz (último poste da via); Nº 631 - Reitera a Indicação nº 1119/2017, 
solicitando o serviço de poda das árvores da rotatória da Rua José Vitório Cavalheiro, 
Bairro Jd. Maria Trindade e da Rua Alvaro Villaça.; Nº 632 - Solicita cascalhamento, 
motonivelamento  dentro do Condomínio Mirante da Serra, Rua Caio Prado Junior  
            Moções: 

1. Vereador José Luiz da Silva César Nº 122 - De Congratulações ao Senhor Cláudio 
Rogério Ceoloni, por sua  atuação heróica de salvamento em um engasgamento; Nº 
126 - De Congratulações aos funcionários da Prefeitura da Estância Turística de São 
Roque José Luiz Araújo (30 anos de serviço), Moacir Anselmo (31 anos de serviço),  
José Helio dos Santos (32 anos de serviço) pelos bons serviços prestados. 

2. Vereador Etelvino Nogueira Nº 129 - De Congratulações aos Festeiros da Festa de 
Agosto (2018); Nº 131 - De Pesar pelo falecimento do estimado senhor José Roberto 
Galantini. 

3. Vereador Julio Antonio Mariano Nº 130 - De Congratulação pela realização do 1º 
Festival de Escalada na Pedreira de São Roque. O autor da Moção apresentou 
Requerimento Verbal solicitando o adiamento da mesma para a próxima Sessão. O 
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Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade; Nº 132 - De Pesar pelo 
falecimento da estimada Senhora Georgina Pereira Rodrigues 

4. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes Nº 133 - De Pesar pelo falecimento 
do estimado Senhor Euzébio José Godinho. 

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: Conta que foi procurado por munícipes solicitando 

que os mutirões de cirurgia de catarata voltem a ser realizados na Santa Casa. Diz 
esperar que tal situação se resolva, pois mesmo os serviços mais simples não estão 
sendo prestados pela Instituição. Relata que vários departamentos do Poder Executivo 
vêm sofrendo com a falta de funcionários, a exemplo da Guarda Municipal. Afirma que 
apesar de haver concurso público em andamento para convocar dez novos funcionários, 
tal número não é suficiente para suprir as necessidades da corporação que, há muito, 
sofre com a falta de efetivo. Cita a falta de pessoal também nos setores de fiscalização 
e saúde.  
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Afirma ser necessário diminuir o número de 
ocupantes de cargos de comissão e convocar funcionários concursados para atender os 
departamentos com falta de pessoal. 
Vereador Rogério Jean da Silva: Cita que os departamentos de compras e de obras 
têm sofrido também com a falta de funcionários. Ressalta que o departamento de obras 
além da falta de pessoal, sofre ainda com a falta de maquinário. Conta que 
encaminhará requerimento ao Executivo a fim de buscar esclarecimentos sobre quanto 
custou ao erário as incorporações que estão sendo feitas. Cita que atualmente quase 
52% do orçamento do Poder Executivo está comprometido com folha de pagamento.  
Ressalta que a arrecadação do Poder Público não tem sido suficiente para suprir, pois a 
despeito de a arrecadação ter aumentado, as despesas também aumentaram. Afirma 
que em situações como essa, não há outra solução, senão rever o número de cargos 
comissionados, para que assim haja receita suficiente para convocação dos classificados 
em concurso e dar sequência a serviços úteis à população.   
Aparte Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Fala sobre o 
aumento do número de cargos comissionados na gestão atual, se comparado à gestão 
anterior, que já era alto, e sobre a necessidade de reduzi-los e convocar aos 
concursados.  
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Afirma que é uma preocupação de 
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todos os vereadores a incorporações que estão sendo feitas e que podem comprometer 
o orçamento público. 
Vereador Rogério Jean da Silva: Afirma que por conta das dificuldades econômicas 
que o país todo tem passado, são necessárias tais medidas de redução de despesa com 
pessoal. 

2. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta sobre o aumento de 26% no 
número de cargos em comissão no Poder Executivo, comparado à gestão anterior, que 
à época era duramente criticada por conta também do elevado número de cargos 
comissionados. Fala também sobre a Santa Casa que está com desfalque de médicos. 
Afirma, porém que quem deve ser cobrada neste caso é a administração da instituição, 
pois mesmo com inúmeros repasses de alto valor, não são observadas mudanças, e a 
instituição permanece mergulhada em dívidas. Ressalta que as administrações 
anteriores também têm parte da culpa pela situação em que se encontra a Santa Casa 
atualmente.  
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Afirma que a Prefeitura deve parar de 
encaminhar recursos à Santa Casa e assumir diretamente a direção da Santa Casa, pois 
os valores que foram repassados não obtêm retorno. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Esclarece que o Executivo não encaminha 
recursos para a Santa Casa, apenas é obrigado a manter o Pronto Atendimento da 
Instituição, e a Santa Casa está ainda prestando favores à Prefeitura, pois toda cidade 
deveria ter um Pronto Socorro próprio em sua região. Afirma que quem mais sofre com 
isso é a população.  
Aparte Vereador Julio Antonio Mariano: Conta que a Santa Casa está passando 
uma de suas piores fases e o que falta são recursos. Cita que deve sim ser alterado o 
modelo de administração, o que também necessita de recursos. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que se a Santa Casa não buscar 
empréstimos junto aos governos federal ou estadual, a situação tende a piorar.  
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Afirma que a solução para a situação da 
Santa Casa é sim uma intervenção, a ser feita pelo Poder Executivo.  
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Cita que há na instituição funcionários 
capacitados, o problema é a administração que não faz os repasses necessários. Afirma 
que ainda não concorda com a concessão de uso de propriedade pública à empresa 
Anjos Colchões que possui inúmeros processos.  

3. Vereador Etelvino Nogueira: Informa que recebeu um convite para as Audiências 
Públicas do Conselho de Meio Ambiente do Estado, momentos em que serão tratados 
assuntos referentes à duplicação da Rodovia Raposo Tavares. Cita que o referido 
convite está também no e-mail de todos os vereadores. Afirma que é            
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importante acompanhar tal processo, pois é feito um estudo chamado EIA RIMA, sobre 
os possíveis impactos ambientais que podem ser gerados, bem como as áreas a serem 
desapropriadas por conta da obra, e se os vereadores não se mantiverem a par da 
situação, não poderão, em momento posterior, questionar dados inseridos no referido 
estudo. Diz que o projeto da referida obra possivelmente já esteja disponível na 
Biblioteca Pública Municipal localizada na Brasital. Faz leitura do convite das audiências 
públicas, bem como seus respectivos horários e locais. Cita que tais obras estão 
atrasadas em cerca de 20 anos, a contar-se da data em que a Concessionária CCR Via 
Oeste assumiu a gestão das Rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares. Relata que há 
um trecho da cidade, em que não é possível o acesso à São Roque sem ter que ir até o 
retorno em Mairinque e somente então voltar a São Roque. Ressalta a necessidade de 
estar atento a esse ponto, para que esse problema seja enfim resolvido.  
Aparte Vereador Newton Dias Bastos: Ressalta que alguns bairros próximos à 
Mairinque, estão sitiados e o trabalho que o Vereador Julio tem feito na região, para 
abertura de um acesso para os moradores desses locais, é excepcional.  
Aparte Israel Francisco de Oliveira: Cita que uma situação também delicada no 
município e que deve ser resolvida, é o “contorno provisório”, que dá acesso à Rodovia 
Quintino de Lima, à Estrada do Vinho e o Bairro do Taboão.   
Vereador Etelvino Nogueira: Refaz o convite aos vereadores para que compareçam 
à audiência pública anteriormente citada, visto sua importância para o município. 
Afirma que antes dessa audiência pública, buscará junto à Comissão de Obras, convidar 
a essa Casa o Departamento de planejamento da Prefeitura, para discutir o assunto e 
não ter surpresas.  
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Conta que há dois anos já houve 
audiência publica para discutir o mesmo assunto, três projetos foram apresentados e 
nada foi feito, a não ser em regiões que envolvem interesses pessoais. 
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Diz que a impressão passada é 
que nessas reuniões os Vereadores não tem força. 
Vereador Etelvino Nogueira: Afirma que essa é uma luta de todos os munícipes. 

Ordem do Dia: 
1. Projeto de Lei Nº 69/2018-L, 09/08/2018, de autoria do Vereador Marcos Roberto 

Martins Arruda, que "Dispõe a criação do Banco Municipal de Materiais de Construção e 
dá outras providências". O Vereador Jose Luiz da Silva César apresentou Requerimento 
Verbal solicitando o adiamento do Projeto para a próxima Sessão. O Requerimento 
Verbal foi aprovado por unanimidade em única discussão e votação simbólica. 

2. Projeto de Lei Nº 61/2018-E, 16/07/2018, de autoria do Poder Executivo, que 
“Altera a Lei nº 4.740 de 15 dezembro de 2017, que estima a receita e fixa a despesa 
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do Município da Estância Turística de São Roque, Estado de São Paulo, para o exercício 
de 2018”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em segunda discussão, votação 
nominal e maioria absolta. 

3. Projeto de Lei Nº 64/2018-E, 27/07/2018, de autoria do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 250.000,00 
(duzentos e cinquenta mil reais)”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em segunda 
discussão, votação nominal e maioria absolta. 

4. Projeto de Lei Nº 65/2018-E, 02/08/2018, de autoria do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 314.561,79 
(trezentos e quatorze mil, quinhentos e sessenta e um reais e setenta e nove 
centavos)”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em segunda discussão, votação 
nominal e maioria absolta. 

5. Requerimentos Nºs: 144 e 145/2018 - a Mesa Diretora as encaminhará. 
Explicação Pessoal:  

1. Vereador José Luiz da Silva César: Diz que quando se fala de cargos comissionados 
é preciso estar atento para aquele funcionário que não é comissionado, mas está 
incorporado em outra função, a exemplo de auxiliar de escritório na Prefeitura que 
ganha 12 mil reais. Explica que com o tempo isso foi aumentando a folha de 
pagamento e virou uma bola de neve. Fala que a Lei que permitiu a incorporação desse 
salário, precisa acabar.  Diz que é preciso encontrar uma solução para a elevação 
próxima a Tecama, que liga a antiga Rodovia Raposo Tavares, pois não pensaram 
nisso, quando fizeram o projeto da nova Rodovia. Diz que o local se tornou excelente 
para pessoas desocupadas. Pede explicação sobre o pedágio caríssimo na divisa de São 
Roque com Vargem Grande Paulista, e que não traz nenhum retorno para a cidade.  
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Diz que está atento a essa questão, e tudo 
que compete a ele, está acompanhando de perto. 
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que foi um dos Vereadores que 
mais questionou a instalação desse pedágio em São Roque. 
Vereador José Luiz da Silva César: Diz que é preciso retirar esse pedágio que traz 
custo benefício zero para nossa cidade. 
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que o pedágio deveria ser em 
localização que abrangesse também a Rodovia Bunjiro Nakao. 
Vereador José Luiz da Silva César: Fala que o Prefeito de Vargem Grande Paulista 
teve mais força política, ao impedir a instalação do pedágio na cidade, do que o Prefeito 
de São Roque, e hoje o pedágio está trazendo prejuízos. 
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que São Roque tem pedágio para 
chegar pela Rodovia Castelo Branco e pela Rodovia Raposo Tavares, esse foi o legado 
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que o Prefeito da época deixou. 
Vereador José Luiz da Silva César: Questiona quanto desse pedágio vem para 
benefício da cidade. Fala dos proprietários de caçambas na cidade, que aumentam o 
valor da caçamba a cada dia. Fala que o Projeto de Lei 69, que dispõe sobre a criação 
do Banco Municipal de Materiais de Construção, vai ser muito bom para os 
caçambeiros, e é preciso ajudar esses que são geradores de emprego em nossa cidade. 

2. Vereador Júlio Antonio Mariano: Informa aos moradores do Jardim Brasília, que a 
Emenda Parlamentar do Deputado Federal Carlos Zarattini, continua empenhada para a 
abertura da passagem, no entanto, existe uma burocracia que atrasa o início da obra, 
principalmente o fato das eleições próximas. Fala que recentemente este Vereador 
acompanhado do Prefeito e Joaquim (topógrafo) estiveram no local, e já começaram o 
estaqueamento. Deixa registrada a iniciativa do Poder Executivo em abrir o local, com 
recursos próprios, e no momento, apenas se aguarda as autorizações ambientais, para 
derrubar algumas árvores. Explica que no mandato anterior foi enviada uma Emenda 
Parlamentar para a construção de uma quadra de futebol futsal, e infelizmente foi 
insuficiente para concluir a obra, faltando traves, redes, vestiários, banheiros, 
iluminação, dentre vários outros problemas. Fala que conversou com o Prefeito, o 
Diretor de Esportes e Claudinei (Diretor de Planejamento), e ficou acordado que até 
quinta-feira serão colocadas as traves na quadra. Diz que a movimentação de terra no 
local também está colocando a obra em risco, e foi informado que já foi comprada a 
grama para ser colocada. Comenta sobre as eleições, que tem visto nas redes sociais 
mensagens de que as pessoas não devem reeleger ninguém. Esclarece que isso não 
deve ser generalizado, pois uma vez que o político não tem nada que o desabone, não 
há motivos para não serem reeleitos. Menciona o Deputado João Caramez e Deputado 
Carlos Zarattini, que já enviaram muitos recursos para nossa região, e fazem jus a 
serem reeleitos. Deixa o alerta para que não reelejam aqueles que não merecem ser 
reeleitos. 

Encerram-se os trabalhos às 15h59min. 
 
 


