Ata da 13ª Sessão Ordinária de 3 de maio 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
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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 18h24min.
Expediente:
Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos
Direitos Humanos pelo Vereador Flávio Andrade de Brito.
A Ata da 12ª Sessão Ordinária, realizada em 23 de Abril de 2018, foi lida e aprovada
por unanimidade;
A Ata da 10ª Sessão Extraordinária, realizada em 23 de Abril de 2018, foi lida e
aprovada por unanimidade;
A Ata da 11ª Sessão Extraordinária, realizada em 25 de Abril de 2018, foi lida e
aprovada por unanimidade;
A Ata da 12ª Sessão Extraordinária, realizada em 25 de Abril de 2018, foi lida e
aprovada por unanimidade;
O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário Nº 003/2018 da Comissão
Permanente de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei Nº 003/2018-L,
de 23/01/2018, de autoria do Vereador Rafael Marreiro de Godoy, que “Dispõe sobre
fila de espera em atendimento em consultórios médicos”. O Parecer foi rejeitado por
13 (treze) votos 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 01 (um) voto contrário do
Vereador Rogério Jean da Silva em única discussão, votação nominal e maioria
absoluta.
O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário Nº 069/2018 da Comissão
Permanente de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei Nº 012/2018-L,
de 15/02/2018, de autoria do Vereador José Luiz da Silva César, que “Dispõe sobre a
obrigatoriedade de identificação dos Profissionais de Saúde nas Unidades de
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atendimento de Saúde do Município”. O Parecer foi rejeitado por 13 (treze) votos 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 01 (um) voto contrário do Vereador Rogério Jean da
Silva em única discussão, votação nominal e maioria absoluta.
Projetos do Executivo:
1. Projeto de Lei Nº 39/2018-E, 25/04/2018 de autoria do Poder Executivo, que
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 28.228,83
(vinte e oito mil, duzentos e vinte e oito reais e oitenta e três centavos)”.
Projetos do Legislativo:
1. Projeto de Lei Nº 33/2018-L, 27/04/2018 de autoria do Vereador Etelvino Nogueira,
que “Dispõe sobre a oficialização da Rota Turística Saboó e Castello como ponto
turístico do Município da Estância Turística de São Roque e dá outras providências”.
Requerimentos:
1. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo Nº 76/2018 - Solicita
informações a respeito do atraso no pagamento de licença prêmio aos servidores da
Prefeitura Municipal da Estância Turística de São Roque.
2. Vereador Etelvino Nogueira Nº 77 - Solicita informações referentes aos Lagos do
Loteamento das Acácias, bairro do Saboó; Nº 78/2018 - Solicita informações
referentes ao asfaltamento de trecho da Estrada Joaquim dos Santos Rocha, bairro
Juca Rocha.
3. Vereador Alfredo Fernandes Estrada Nº 79/2018 - Solicita informações
referentes a realização de recuperação e serviços essenciais nas vias públicas ao longo
da Estrada do Candor.
4. Vereador José Alexandre Pierroni Dias Nº 80/2018 - Solicita informações
referentes às atribuições do cargo de Veterinário e cargo de Chefe da Zoonose da
Prefeitura Municipal.
Indicações:
1. Vereador Etelvino Nogueira Nº 356 - Solicita a realização dos serviços de pintura
nos abrigos de ônibus ao longo das Estradas Turística do Saboó e dos Moreira; Nº 357
- Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada
dos Moreira que dá acesso ao Loteamento das Acácias bairro do Saboó; Nº 358 Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento na via pública
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que dá acesso dá Bungiro Nakau, até a divisa com o Município de São Roque, na
Estrada do Aguassaí, bairro do Carmo; Nº 359 - Solicita a realização dos serviços de
motonivelamento e cascalhamento nas ruas do Loteamento Jardim Camargo, bairro do
Carmo; Nº 360 - Solicita providências junto a Guarda Municipal para que sejam
realizadas rondas noturnas na Estrada Municipal do Carmo; Nº 361 - Solicita a
realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento nas ruas do Loteamento
Clube dos Oficiais, bairro do Carmo; Nº 362 - Solicita a realização dos serviços de
motonivelamento e cascalhamento na Estrada da Serrinha do Carmo; Nº 363 - Solicita
a realização de manutenção na pintura da Creche , EMEI e EMEF do bairro do Carmo;
Nº 364 - Solicita a realização de manutenção na pintura da EMEI ,e EMEF do Juca
Rocha; Nº 365/2018 - Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e
cascalhamento na rua Sophia de Moraes, bairro do Carmo
2. Vereador José Alexandre Pierroni Dias Nº 367 - Solicita a retirada de esgoto
irregular da esquina com a Rua Paulino de Campos com a Rua Garfield Pereira Barreto;
Nº 368 - Solicita os serviços de limpeza, capinação e roçada na Rua Anésio de Moraes
e Estrada dos Cobellos, Jardim Maria Trindade; Nº 369 - Solicita a limpeza ao redor do
ponto de ônibus localizado na Rua Walter de Fellipo, canto da esquina do Cemitério do
Cambará; Nº 370 - Reitera a Indicação nº 72/2018 que "Solicita a limpeza do córrego
que vem da Estação Experimental na Avenida Três de Maio"; Nº 371/2018 - Solicita
a limpeza ao longo da Estrada Arthur Salvetti, Santo Antônio
3. Vereador José Luiz da Silva César Nº 372 - Solicita ao Poder Executivo que realize
o pagamento das licenças prêmios em haver, sugerindo que se realize em ordem
alfabética.; Nº 373 - Solicita que o Poder Executivo disponibilize uma enfermeira para
atender os primeiros socorros quando necessários na Prefeitura.; Nº 374/2018 Solicita que o Poder Executivo crie na Prefeitura um espaço para ser utilizado como
"Creche" para os filhos dos funcionários públicos.
4. Vereador Rafael Tanzi de Araújo Nº 346 - Solicita recapeamento e operação tapaburaco nas Ruas Benedita dos Santos Caparelli, Getulio Ribeiro dos Santos, localizadas
no Distrito de Maylasky.; Nº 347 - Solicita o recapeamento asfáltico e operação tapaburaco nos Bairros: Jd. Ponta Porã, Vinhas do Sol, Rosário, Vila Vilma, Vicente da
Costa, Jd. Maylasky e Vila Lombardi, todos localizados no Distrito de Maylasky.; Nº
348 - Solicita os serviços de motonivelamento nas Ruas Batista Pedroni, Rua Antonio
Sartori (Hortências), Rua dos Cardoso, Capitão Gustavo Lauro Korte, Estrada Margarida
Korte, Estrada do Sorocamirim, Estrada da Capela do Cepo (descida das pedras).; Nº
349 - Solicita extensão de rede de água nas Estradas do Cometa, Margarida Korte, e
Estrada Capela do Cepo, localizadas no Distrito de Maylasky.; Nº 350 - Solicita a
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construção de um campo de areia ao lado da EMEI Adelina Caparelli, na Rua Celia
Asseu Jacob, Distrito de Maylasky.; Nº 351 - Solicita a contratação de mais um médico
para o Posto do Distrito de Maylasky.; Nº 352 - Solicita um veículo para o Posto de
Saúde do Distrito de Maylasky.; Nº 353 - Solicita construção de uma base da Guarda
Municipal em Maylasky.; Nº 366/2018 - Solicita que seja retirada a lombada,
realizada a implantação de tubos de canalização de águas e o alargamento da Estrada
da Ponte Lavrada, cruzamento da Estrada da Aeronáutica, Alto da Serra
Vereador Rogério Jean da Silva Nº 354 - Reitera as Indicações nº 1124/2017, 25
e 130/2018 ,em que solicita limpeza nas Vielas que ligam as Ruas Sargento Aguinaldo
e Esmeralda - Jd. Conceição, bem como a limpeza da Praça Safira e limpeza e roçada,
na Praça Safira, Parque Aliança.; Nº 355/2018 - Solicita poda de árvore na Rua
Albano José Oliveira.
Moções:
Vereador Julio Antonio Mariano Nº 056 - De Congratulações pela passagem dos
30 anos da Associação Ítalo Brasileira; Nº 062/2018 - De Pesar pelo falecimento da
estimada senhora Helena Flaneto de Resende.
Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo Nº 053/2018 - De Pesar
pelo falecimento da estimada Senhora Maria Lúcia Costa Cardone.
Vereador Newton Dias Bastos Nº 058 - De Congratulações à Instituição Brasil
Poeira, pela realização do evento "Tropeada de Mulas" comemorando seus 10 anos de
existência; Nº 059/2018 - De Congratulação para a Farmácia São José em face aos
seus 50 anos de prestação de serviços ao nosso Município. O autor das Moções
apresentou Requerimento Verbal solicitando o adiamento das mesmas para a próxima
Sessão. O Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade em única discussão e
votação simbólica.
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 Flávio Andrade de Brito: Fala que foi aprovado na Câmara dos
Vereadores o Projeto de Lei que autoriza a criação da frente de trabalho, e no entanto,
a Prefeitura não colocou em prática. Demonstra sua insatisfação quanto a
Administração que aí está e também a insatisfação dos munícipes que o procuram. Diz
que não está contente e durante muito tempo evitou falar, mas a situação está ficando
insustentável. Cobra providências da Administração Pública, pois o mato está
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crescendo por todos os lugares e nada está sendo feito.
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que esteve na Prefeitura hoje
e foi informado que na segunda-feira já iniciarão as atividades da frente de trabalho.
Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Fala que sabe do que fala o Vereador
Flávio, pois como moradores do Distrito de São João Novo, podem constatar o
descaso.
Vereador Flávio Andrade de Brito: Fala que foi procurado por um munícipe que
teve um exame agendado desde o ano passado, e o munícipe necessitou pagar para
fazer o exame por vias particulares para adiantar o resultado e ao apresentar o exame
ao médico da rede pública, o médico se recusou a receber por ser particular. Diz que
esse tipo de situação é inaceitável, e que o tempo para realização de exames precisa
ser mais rápido, pois se a pessoa tiver algum problema sério, morre antes de conseguir
fazer o exame necessário para seu diagnóstico. Expõe sua indignação com relação ao
transporte público, pois agora nem mesmo a Viação São Roque não quer atuar na
cidade. Está muito preocupado com a situação dos ônibus que estão rodando sem a
devida manutenção, pois estes estão levando vidas humanas. Solicita ao Prefeito que
trate com seriedade a população, e fale com o responsável pela empresa que ainda
está prestando serviço de transporte na cidade.
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Fala que não se encontra outra empresa que
queira assumir o transporte público na cidade.
Vereador Flávio Andrade de Brito: Fala que enquanto a Viação São Roque queria
ficar, ainda fazia alguma manutenção, mas a partir do momento que não há mais
interesse, deixa de fazer a prestação de serviço com o mínimo necessário para os
ônibus rodarem.
2. Vereador José Luiz da Silva César: Fala que é muito triste que haja pessoas tão
incompetentes trabalhando na Prefeitura de São Roque. Diz que foi ao Departamento
de Meio Ambiente e a pessoa responsável pelo Departamento se limita a dizer que
“isso não pode”, “isso não dá”, e efetivamente não sabe como solucionar os
problemas. Diz não acredita que essa pessoa tenha sido colocada nessa função pelo
Prefeito. Fala que chegando à Defesa Civil, também se depara com uma pessoa
despreparada para atender o público, e mal educado. Expõe que a responsável pelo
Departamento de Meio Ambiente sequer conhece os bairros e ruas da cidade e,
somente percorre a cidade conduzido por um motorista. Ouve os demais Vereadores
falando a respeito do mato alto por todo lugar na cidade, e com a proximidade do mês
de Agosto, no qual se realiza a festa do Padroeiro da cidade, a cidade continua nesse
estado deplorável. Alerta o Prefeito quanto à necessidade de tomar providências para
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melhorar o funcionamento dos Departamentos da Prefeitura, e se dentro de um ano e
meio o funcionário não demonstrou capacidade para exercer a função para a qual foi
designado, que o mesmo seja substituído.
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que a frente de trabalho não é
a salvação da cidade e não vai resolver todos os problemas da Administração Pública.
Vereador José Luiz da Silva César: Fala que a frente de trabalho não resolve tudo,
mas vai ajudar. Diz que é um absurdo que forma o pontilhão no bairro Goianã
permaneça da mesma forma. Fala que é uma construção antiga, e que não condiz com
a realidade dos veículos que circulam pela via nos dias de hoje, e ainda propicia a
ocorrência de acidentes. Expõe que os funcionários públicos estão muito entristecidos
devido a falta de pagamento das licenças-prêmio. Fala que também mandou ofício ao
Prefeito solicitando esse pagamento, assim como o Vereador Guto também já fez
requerimento.
Aparte Vereador Marcos Augusto Issa Henriques Araújo: Convida o Vereador
José Luiz para assinar o requerimento com ele, juntamente com os demais Vereadores
que tenham interesse.
Vereador José Luiz da Silva César: Fala que esteve na SABESP em reunião para
ajustar o plano de fornecimento de água para as famílias da Estrada Dona Nega.
Ordem do Dia:
1. Projeto de Lei Nº 96/2017-L, 07/12/2018, de autoria do Vereador Marcos Augusto
Issa Henriques de Araújo, que “Inserção da Copa Euro de Futsal no Calendário Oficial
de Eventos do Município de São Roque”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em
única discussão, votação nominal e maioria simples.
2. Projeto de Lei Nº 32/2018-L, 16/04/2018, de autoria do Vereador Marcos Augusto
Issa Henriques de Araújo, que “Institui no Calendário Oficial da Estância Turística de
São Roque o Dia em memória das vítimas de violência”. O autor do Projeto apresentou
Requerimento Verbal para a retirada do Projeto. O Requerimento Verbal foi aprovado
por unanimidade.
3. Projeto de Resolução Nº 07/2018-L e EMENDAS, 18/04/2018, de autoria dos
Vereadores Alacir Raysel, Israel Francisco de Oliveira, Flávio Andrade de Brito, José
Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Mauro
Salvador Sgueglia de Góes, Rafael Marreiro de Godoy, Rogério Jean da Silva, Altera a
redação do “caput” do artigo 156 da Resolução nº 13/91 (Regimento Interno da
Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque). A Emenda nº001/2018 foi
aprovada com 10 (dez) votos favoráveis dos Vereadores Alacir Raysel, Alfredo
Fernandes Estrada, Israel Francisco de Oliveira, Flávio Andrade de Brito, José
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Alexandre Pierroni Dias, José Luiz da Silva César, Julio Antonio Mariano, Marcos
Roberto Martins Arruda, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Rafael Marreiro de Godoy,
e 04 (quatro) votos contrários dos Vereadores Etelvino Nogueira, Marcos Augusto Issa
Henriques de Araújo, Rafael Tanzi de Araújo e Rogério Jean da Silva. Os autores da
Emenda nº02/2018 apresentaram Requerimento Verbal solicitando a retirada da
mesma. O Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade. O Projeto foi aprovado
com 11 (onze) votos favoráveis dos Vereadores Alacir Raysel, Alfredo Fernandes
Estrada, Israel Francisco de Oliveira, Flávio Andrade de Brito, José Alexandre Pierroni
Dias, José Luiz da Silva César, Julio Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda,
Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Rafael Marreiro de Godoy, e Rogério Jean da Silva e
03 (três) votos contrários dos Vereadores Etelvino Nogueira, Marcos Augusto Issa
Henriques de Araújo e Rafael Tanzi de Araújo em única discussão, votação nominal e
maioria absoluta.
Explicação Pessoal:
1. Vereador Rogério Jean da Silva: Comenta que as obras da Rodovia Lívio
Tagliassachi, estão em sua fase final, e os problemas dos pontos mais críticos sendo
solucionados, principalmente nos Km 7,5 cujas obras já foram concluídas, Km 8 que
está em sua fase final e o Km 4,8; que é a parte mais crítica, faz parte da próxima
etapa. Diz que a previsão é de que nos próximos dez dias, não havendo chuvas que
atrapalhem as obras, estas serão concluídas. Diz sentir-se muito feliz com a conclusão
das obras, visto que a rodovia em questão é utilizada por muitos munícipes, e causava
inúmeros transtornos pela falta de manutenção, pondo em risco a segurança dos que
ali transitam. Fala sobre os problemas sociais gerados pelo aumento da quantidade
moradores de rua, pedintes e pessoas embriagadas, que direta ou indiretamente
causam transtornos à cidade, e ao comércio. Afirma que irá protocolar uma
representação junto ao Ministério Público, para que os órgãos públicos do município
responsáveis por tais questões, se reúnam a fim de buscar soluções, ou mesmo
diminuir esse problema social. Ressalta que a prevenção primária é mais eficaz e
essencial para que tais questões não se tornem problemas de segurança pública. Cita
que os problemas com segurança pública atualmente atingem todo o País, ainda que
em níveis diferentes, e nosso município é um dos que sofrem com o problema.
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Fala que é extremamente necessário
aumentar o efetivo em nossa cidade, levando-se em conta que a criminalidade tem
aumentado tanto em nosso município quanto nos municípios vizinhos.
Vereador Rogério Jean da Silva: Menciona que nosso município sente os reflexos
da criminalidade também de municípios vizinhos. Cita que das dez cidades cujos
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índices de criminalidade foram os mais altos do Estado em 2017, duas delas fazem
divisa com São Roque, sendo elas: Ibiúna e Itapevi, e ainda mais uma da região que é
Carapicuíba. Lembra que desde que chegou a São Roque no ano de 2005, o número
de efetivo da Policia Militar é o mesmo. Cita que outro ponto que agrava o problema
de segurança pública no município, ainda que indiretamente é a cadeia pública aqui
situada. Menciona que outro ponto que agrava em muito tal situação no país todo, e
que pode ser considerado o mais grave, é a legislação que não pune os meliantes da
forma devida.
2. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala sobre os problemas de segurança
pública no município. Comenta que ouve relatos de diversos comerciantes sobre
assaltos a seus estabelecimentos. Comenta que há alguns anos tais problemas não
ocorriam com tanta frequência no município. Afirma que a Administração Municipal
tem dado mais relevância à “Maria-Fumaça” do que à população, que é quem mais
sofre com a falta de segurança.
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Lembra que há alguns anos o então
Governador do Estado Geraldo Alckmin, prometeu a desativação da cadeia pública de
nosso município que até o momento não ocorreu.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Cita que a atual administração tem falhado
em diversos aspectos, tais como: no transporte coletivo, educação, diretoria de obras,
entre outros. Diz que é difícil apontar aspectos positivos da atual Administração. Cita
que o Diretor de Educação e Vice-Prefeito, cujo trabalho tem causado descontentamento, sequer é conhecido pela maioria da população. Menciona que para combater
habitações irregulares em determinados locais do município uma das soluções seria a
construção de um loteamento popular, fato que não presenciou em todo seu mandato.
Comenta que em conversa com um Deputado Estadual na última semana, soube que
estava tudo certo para que obras fossem iniciadas no Pontilhão, porém estas não ocorrerão por questões de prioridades do Poder Executivo.
3. Vereador Etelvino Nogueira: Comenta a situação em que se encontra a Escola
Benedito dos Santos Rocha, localizada na Estrada Taipas de Pedra, da qual trouxe
fotos para apresentar aos presentes na sessão. Ressalta que as fotos em questão são
da antiga escola, local em que se pretendia que fosse instalada uma creche ou
utilizadas suas instalações para outro fim para a Comunidade, o que não ocorreu até o
momento. Menciona que o fato é um descaso por parte da Diretoria de Educação, pois
o local em questão poderia ser aproveitado pela comunidade para diversos fins, visto
que é um bem público, e não deveria ser abandonado pelas autoridades. Lembra que a
área que foi construída a escola foi doação de uma família, que ficou triste quando
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soube das condições em que essa se encontra. Comenta que pretende voltar ao local,
para fazer mais fotos que mostrem mais detalhes da situação da escola. Fala sobre os
problemas da segurança pública no município, tema também tratado pelos que o
antecederam em tribuna. Cita que o Congresso Nacional e a Assembléia Legislativa do
Estado de São Paulo são compostas por Policiais Militares e Civis, Promotores de
Justiça, Coronéis, Capitães e devido aos seus conhecimentos em segurança e da
fragilidade na legislação, poderiam buscar soluções para o problema. Menciona que há
falta de efetivo em nosso município, sendo necessário que as Guardas Civis Municipais
se ocupem de um trabalho que não é deles, e sim de competência Estadual o de
aumento do efetivo Policial. Acredita que de certa forma, falta voz de autoridade por
parte do Prefeito, pois este poderia não permitir que a Guarda Municipal faça as vezes
da Polícia Militar, por conta de omissão por parte do Governo Estadual. Ressalta a
importância de que soluções sejam buscadas antes que tais problemas piorem. Cita
que a impressão passada é de que não é interessante para as autoridades que o
problema da segurança pública seja resolvido.
Encerram-se os trabalhos às 21h00min.
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