
 

Ata da 34ª Sessão Ordinária de 22 de outubro de 2018. 
2º Período Legislativo Ordinário - 17ª Legislatura. 

     Presidência: Newton Dias Bastos, Alacir Raysel 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 14h15min. 
Expediente: 

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

1. A Ata da 33ª Sessão Ordinária de 2018, realizada em 15 de outubro de 2018, foi lida e 
aprovada por unanimidade; 

2. O Primeiro secretário faz a leitura do Balancete da Despesa e Receita da Câmara 
Municipal de São Roque referente ao mês de setembro de 2018, e informa que o 
mesmo encontra-se para consulta na Assessoria Técnica Legislativa. 

3. O Primeiro secretário faz a leitura do Ofício nº154/2018 do Ministério do Esporte 
comunicando a celebração do convênio entre o Ministério e a Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de São Roque. 

Projetos do Executivo: 
1. Projeto de Lei Nº 83/2018-E, 04/10/2018 de autoria do Poder Executivo, que 

“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 86.000,00 
(oitenta e seis mil reais)”. 

2. Projeto de Lei Nº 84/2018-E, 18/10/2018 de autoria do Poder Executivo, que 
“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 80.000,00 
(oitenta mil reais)”. 

3. Projeto de Lei Nº 85/2018-E, 22/10/2018 de autoria do Poder Executivo, que 
“Autoriza a Prefeitura a conceder subvenção social à Irmandade da Santa Casa de 
Misericórdia de São Roque e dá outras providências”. 

Projetos do Legislativo: 
1. Projeto de Lei Nº 82/2018-L, 04/10/2018 de autoria do Vereador José Alexandre 

Pierroni Dias, que “Institui o Programa de prevenção ao uso indevido de drogas nas 
escolas no Município de São Paulo, e dá outras providências”. 

2. Projeto de Lei Nº 83/2018-L, 05/10/2018 de autoria do Vereador José Alexandre 
Pierroni Dias, que “Dispõe sobre as normas de segurança e de manutenção em 
brinquedos de parques infantis localizados em áreas de uso coletivo, públicas ou 
privadas, e dá outras providências”. 
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3. Projeto de Lei Nº 88/2018-L, 22/10/2018 de autoria do Vereador José Luiz da Silva 
César, que “Altera a Lei 3929, 17/12/12, e dá denominação de "Praça João Carlos Alé" 
a praça localizada no Bairro Paisagem Colonial”. 

Requerimentos: 
1. Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Nº 189 - Solicita informações sobre o 

porquê dos ônibus não estarem mais circulando na Rua Padre Marçal.; 
2. Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Nº 184 - Solicita informações sobre todas as 

obras executadas, em execução e em processo a serem executadas, no Município no 
ano de 2017 até o momento; Nº 185 - Solicita informações sobre o posto de saúde de 
Maylasky; Nº 186 - Solicita  informações sobre o Bairro Vila Vilma, Rosário e Lombardi, 
todos localizados no Distrito de Maylasky; Nº 187 - Solicita informações sobre a 
iluminação pública na Rua Carla Carrara, Vila Estação de Maylasky; Nº 188 - Solicita 
informações sobre a possibilidade de pavimentação asfáltica e drenagem na Rua Nelson 
Silva Nunes, Bairro Taipas de Pedra, Distrito de Maylasky; Nº 190 - Solicita informações 
referentes a terreno localizado ao lado da Escola Tibério Justo da Silva, no Distrito de 
Maylasky.; Nº 191 - Solicita informações sobre o número de funcionários em cargos de 
comissão do ano de 2017 até a presente data. 

Indicações: 
1. Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Nº 797 - Solicita "operação tapa-buraco" no 

Distrito de Maylasky, principalmente nas Vilas: Jd. Ponta Porã, Jd. Vinhas do Sol, Vila 
Caparelli, Rua Vicente da  Costa, Vila Arruda, Vila Vilma, Rua Luis Matheus Maylasky, 
Rua Leôncio de Toledo, Rua Getulio Ribeiro dos Santos, Rua Benedito dos Santos 
Caparelli.; Nº 798 - Solicita calçamento com pintura para ciclovia na extensão da Rua 
Benedita dos Santos Caparelli.; Nº 799 - Solicita construção de uma pista de Skate no 
Distrito de Maylasky.; Nº 800 - Solicita construção de uma praça no terreno público 
entre as Ruas Roque Gonzales e Jorge Araújo, no Distrito de Maylasky.; Nº 801 - 
Solicita construção de um campo de areia e uma área de lazer no terreno público na 
Rua Célia Asse Jacob (antigo Campo Cinzano).; Nº 802 - Solicita troca da rede de 
tubos da Rua Abatiras, Vila Estação, Distrito de Maylasky.; Nº 803 - Solicita instalação 
de uma base da Guarda Municipal na área central do Distrito de Maylasky.; Nº 804 - 
Solicita a disponibilização de uma ambulância 24 horas no Distrito de Maylasky.; Nº 
805 - Solicita a limpeza e troca das tampas de todos os bueiros, do Distrito de 
Maylasky.; 

2. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 806 - Solicita a realização dos serviços de 
capinação e roçada na Rua Anésio de Moraes, bairro Vila Moraes; Nº 807 - Solicita a 
realização dos serviços de operação "tapa buraco" nas Ruas da Vila Arruda, Distrito de 
Maylasky; Nº 808 - Solicita a colocação de 02 containers no ponto de coleta de lixo 
localizado na Estrada do Sorocamirim com a Estrada dos Moraes; Nº 809 - Solicita que 
seja ampliada a fiscalização referente a descartes irregulares de lixo no Município; Nº 
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810 - Solicita a realização dos serviços de roçada no ponto de ônibus da Rua Walter 
Felippo (final da calçada cemitério); Nº 811 - Solicita a realização dos serviços de 
roçada na Avenida Zito Garcia; Nº 812 - Solicita a realização dos serviços de roçada 
nas margens do rio na Rua Frederico Amosso, Jardim Renê; Nº 813 - Solicita a 
realização dos serviços de manutenção em ambos os cemitérios, prevendo o Feriado de 
Finados que se aproxima; 

3. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 818 - Solicita a realização dos serviços de 
motonivelamento e cascalhamento nas Ruas do Loteamento Jardim Camargo; Nº 819 - 
Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada do 
Aguassaí, Bairro do Carmo; Nº 820 - Solicita a realização dos serviços de 
motonivelamento e cascalhamento nas ruas do Loteamento Clube dos Oficiais, Bairro 
do Carmo; Nº 821 - Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e 
cascalhamento nas ruas do Loteamento Sun Valley e Las Brisas, Bairro do Caetê; Nº 
822 - Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento nas 
Estradas Juca Rocha, da Lagoa e Pilão D'água; Nº 823 - Solicita a realização dos 
serviços de motonivelamento e cascalhamento nas ruas do Loteamento Mombaça I, II 
e III, bairro do Mombaça; Nº 824 - Solicita a realização dos serviços de 
motonivelamento e cascalhamento na Estrada da Serrinha, Bairro do Carmo; Nº 825 - 
Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento nas Estradas de 
terra do Bairro do Pavão e Bairro do Mirim; Nº 826 - Solicita providências urgentes 
referentes a aquisição de containers para a colocação do lixo do Município; Nº 827 - 
Solicita providências junto a Empresa de Iluminação pública, para o conserto de 
lâmpadas acessas e apagadas das Estradas do Caetê, Carmo e Aguassaí; 

4. Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Nº 828 - Solicita iluminação pública - 60 
bicos de luz nas seguintes vias: Rua Paschoalina Salvetti, Estrada São João Velho, Rua 
Benedito Rodrigues da Conceição e Estrada dos Cobellos; Nº 829 - Solicita a reforma 
da Capela Sato Antonio; Nº 830 - Solicita a implantação de Academia ao ar livre em 
São João Novo/Velho; Nº 831 - Solicita a recuperação da EMEI São João Velho; Nº 
832 - Solicita que seja realizado o desassoreamento do lago da Capela de Santo 
Antonio; Nº 833 - Solicita a aquisição de Micro-chip para cães; Nº 834 - Solicita que 
seja realizada Campanha de castração no Município; Nº 835 - Solicita a aquisição de 
kit's para a saúde bucal básica; Nº 836 - Solicita os serviços de limpeza e capinação 
nas Ruas Julio Xavier Ferreira e Sebastião Martins Villaça, Cambará; Nº 837 - Solicita 
que sejam realizadas manutenções em geral na EMEF José Luiz Pinto; 

Moções: 
1. Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Nº 166 - De Pesar pelo falecimento da estimada 

Senhora Dirce Dora dos Santos; 
2. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Nº 167 - De Pesar pelo falecimento o 

estimado Senhor Nivaldo Tsuguio de Almeida Honda; 
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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 Etelvino Nogueira: Espera que essa semana, Deus ajude a todos e as 

pessoas se respeitem, pois na próxima Sessão Ordinária, já estarão definidos o 
Governador do Estado de São Paulo e o Presidente do Brasil. Diz que se orgulha em 
fazer parte do Estado de São Paulo, e mesmo com tantas dificuldades, esse Estado 
acolhe quem nele chega, seja do próprio Brasil ou de outros países. Comenta que nas 
quatro últimas eleições para Presidente do Brasil, foi o PT e seus aliados que venceram. 
Vê uma discussão absurda, por algo que poderia ter sido diferente, diante de tanto 
tempo no poder. Fala que o candidato Fernando Haddad, está em um partido, que 
esteve durante tanto tempo no poder com o Presidente da República. Afirma que é 
preciso parar com esse discurso de que as pessoas não sabem votar, pois as pessoas 
sabem sim votar. Diz que as pessoas estão decidindo por eleger um outro grupo 
político, que claro, ainda será definido no próximo domingo. Fala que o seu partido o 
PSDB, durante vinte e quatro anos teve um Governador no poder, e esse mesmo 
candidato na disputa pela Presidência, não teve êxito. Diz que tudo na vida tem um 
início, meio e fim e que o seu partido teve todas as oportunidades para fazer algo que 
satisfizesse a população, e se não conseguiu, não adianta discutir. Fala que é triste para 
aqueles que fazem parte do quadro político, ver tantas discussões e agressões entre 
políticos, e não a discussão de projetos. Questiona se é isso que a população espera 
dos políticos. Diz que nunca anulou seu voto, e dessa vez não será diferente. Afirma 
que seu candidato para o segundo turno para Presidente é Bolsonaro 17 e seu 
candidato a Governador é o 45, João Dória. Deixa claro seu posicionamento e diz que 
se alguém lhe pedir uma orientação, falará para votarem nesses candidatos, que 
representam a busca pela mudança. Solicita a todos que parem com esse discurso de 
que o povo não sabe votar.  

2. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Agradece a Deus, por poder estar presente 
nesta Sessão no dia de hoje. Fala que ainda está fazendo exames para saber a causa 
do problema pelo qual passou, mas já está melhor. Agradece a sua esposa Renata, e a 
toda a sua família. Agradece a todas as pessoas que enviaram mensagens de apoio, 
que estiveram presentes. Fala que ganhou experiência com tudo isso, pois chegou a 
pensar que nunca mais estaria presente, e esse foi o maior aprendizado que ganhou, 
passando por essa situação. Cita o nome de todos os Vereadores, e agradece a todos 
pelo apoio. 
Aparte Vereador Marreiro de Godoy: Agradece a Deus pela presença do Vereador 
Israel Francisco de Oliveira. Explica que é uma pessoa que tem ânimos exaltados, mas 
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naquela semana em que o Vereador Toco foi hospitalizado, teve sua semana 
prejudicada, pois gosta demais do Vereador Toco.  
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Agradece ao Vereador Rafael Marreiro pelas 
palavras, e sabe do carinho que todos têm para consigo. Afirma que quer muito bem a 
todos os Vereadores, e passarão por eleições em que alguns poderão não estar mais, e 
isso não vai mudar a amizade que há entre eles.  
Aparte Vereador Rogério Jean da Silva: Fala que é muito bom para a Câmara ter o 
Vereador Israel Francisco de Oliveira de volta, e bem.  
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Deixa registrado seu carinho por todos 
aqueles que oraram. 
Aparte Vereador Júlio Antonio Mariano: Fala que todos torceram pela recuperação 
do Vereador Israel Francisco de Oliveira.  
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que no calor da discussão se generaliza 
e fala dos petistas em geral, e prefere falar do bando que comanda o PT no país. 
Afirma que votará no candidato Bolsonaro e João Dória. Diz que são candidatos que 
estão nos braços do povo, pois o povo esta cansado desses dezesseis anos de tudo que 
fizeram. Comenta que a primeira classe dos políticos é a dos Vereadores, que sofrem 
muito e têm vergonha de dizer que faz parte da classe política, por tudo que aconteceu 
no país.  

3. Vereador José Luiz da Silva César: Diz que está muito feliz com a recuperação e o 
retorno do Vereador Israel Francisco de Oliveira. Explica que hoje votarão um repasse 
de recursos para a Santa Casa. Fala que é importante saber porque não fazem mais 
pequenas cirurgias na Santa Casa. Comenta que chegou ao seu conhecimento que 
haveria um problema com o carrinho anestésico, e as salas também não estariam 
preparadas para essas cirurgias devido à contaminação. Fala que é preciso saber 
exatamente para onde vai esse dinheiro e que voltem a fazer pequenas cirurgias como 
de catarata, por exemplo. Afirma que em um país democrático infelizmente não foi 
possível eleger candidatos importantes para a região como João Caramez e Márcio 
Camargo. Fala que não adianta ir a tribuna questionar o PT, pois dentro do partido 
também tem bons políticos. 

Ordem do Dia: 
1. Projeto de Decreto Legislativo Nº 14/2018-L, 05/10/2018, de autoria de 

Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade 2017, que “Dispõe sobre a 
aprovação do Parecer TC nº 00441/989/16, do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, favorável à aprovação das contas da Prefeitura da Estância Turística de São 
Roque, Exercício Financeiro de 2016”. O Projeto foi rejeitado com 10 (dez) votos 
contrários dos Vereadores Etelvino Nogueira, 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, Newton Dias 
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Bastos, Rafael Tanzi de Araújo e Rogério Jean da Silva e 05 (cinco) votos favoráveis dos 
Vereadores Alacir Raysel, Alfredo Fernandes Estrada, Flávio Andrade de Brito, José Luiz 
da Silva César e Rafael Marreiro de Godoy, em única discussão, votação nominal e 
maioria qualificada. 

2. REDAÇÃO FINAL ao Projeto de Decreto nº 014/2018-L, de 05/10/2018, de 
autoria da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação, que “Dispõe sobre 
a aprovação do Parecer TC nº 00441/989/16, do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, favorável à aprovação das contas da Prefeitura da Estância Turística de São 
Roque, Exercício Financeiro de 2016”. A Redação Final foi aprovada por 10 (dez) votos 
contrários dos Vereadores Etelvino Nogueira, 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, Newton Dias 
Bastos, Rafael Tanzi de Araújo e Rogério Jean da Silva e 05 (cinco) votos favoráveis dos 
Vereadores Alacir Raysel, Alfredo Fernandes Estrada, Flávio Andrade de Brito, José Luiz 
da Silva César e Rafael Marreiro de Godoy em única discussão, votação nominal e 
maioria simples. 

3. Projeto de Lei Nº 81/2018-L, 04/10/2018, de autoria do Vereador Rogério Jean da 
Silva, que “Dá denominação de "Estrada da Varginha" a via pública localizada no 
Distrito de São João Novo”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em única 
discussão, votação nominal e maioria simples. 

4. Projeto de Lei Nº 84/2018-L, 05/10/2018, de autoria do Vereador Rogério Jean da 
Silva, que “Dá denominação de "Paulo Barbosa de Sá"  a via pública localizada no 
Jardim Suíça”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação 
nominal e maioria simples. 

5. Projeto de Lei Nº 85/2018-L, 08/10/2018, de autoria do Vereador Etelvino 
Nogueira, que “Dá denominação de "Aparecida Peres Belmonte"  a via pública 
localizada no Bairro Mombaça”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em única 
discussão, votação nominal e maioria simples. 

6.  Projeto de Lei Nº 86/2018-L, 10/10/2018, de autoria do Vereador Etelvino 
Nogueira, que “Dá denominação de "Rua do Girassol da Castelo" e "Praça da 
Cachoeira"  a vias públicas localizada no Bairro Mombaça”. O Projeto foi aprovado por 
unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria simples. 

7.  Projeto de Lei Nº 78/2018-L, 18/09/2018, de autoria do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.710.709,76 (um 
milhão, setecentos e dez mil, setecentos e nove reais e setenta e seis centavos)”. O 
Projeto foi aprovado por unanimidade em segunda discussão, votação nominal e 
maioria simples. 

8.  Projeto de Lei Complementar Nº 5/2018-E e EMENDAS, 21/09/2018, de autoria 
de Poder Executivo, que “Dispõe sobre o Imposto Sobre a Propriedade Predial e 
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Territorial Urbana e dá outras providências”. As Emendas nºs: 01, 02, 05, 07, 08, 09 e 
10 foram aprovadas por unanimidade, as Emendas nºs: 03, 06 e 11 foram rejeitadas 
por 09 (nove) votos contrários e 05 (cinco) votos favoráveis. O Projeto foi aprovado por 
09 (nove) votos favoráveis dos Vereadores Alacir Raysel, Etelvino Nogueira, Israel 
Francisco de Oliveira, Flávio Andrade de Brito, José Alexandre Pierroni Dias, Julio 
Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Mauro Salvador Sgueglia de Góes e 
Rogério Jean da Silva e 05 (cinco) votos contrários dos Vereadores Alfredo Fernandes 
Estrada, José Luiz da Silva César, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, Rafael 
Marreiro de Godoy e Rafael Tanzi de Araújo, em segunda discussão, votação nominal e 
maioria absoluta. 

9. REDAÇÃO FINAL ao Projeto de Complementar Nº 5/2018-E e EMENDAS, 
21/09/2018, de autoria de Poder Executivo, que “Dispõe sobre o Imposto Sobre a 
Propriedade Predial e Territorial Urbana e dá outras providências”. A Redação Final foi 
aprovado por 09 (nove) votos favoráveis dos Vereadores Alacir Raysel, Etelvino 
Nogueira, Israel Francisco de Oliveira, Flávio Andrade de Brito, José Alexandre Pierroni 
Dias, Julio Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Mauro Salvador Sgueglia 
de Góes e Rogério Jean da Silva e 05 (cinco) votos contrários dos Vereadores Alfredo 
Fernandes Estrada, José Luiz da Silva César, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, 
Rafael Marreiro de Godoy e Rafael Tanzi de Araújo, em única discussão, votação 
nominal e maioria simples. 

10. Requerimentos nºs: 184 a 191/2018 – O Requerimento nº184/2018 foi rejeitado 
por 08 (oito) votos contrários. Os demais Requerimentos foram aprovados por 
unanimidade. 

Encerram-se os trabalhos às 16h46min. 
 
 
 

 


