
 

Ata da 14ª Sessão Ordinária de 7 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 

 
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, 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: Julio Antonio Mariano.  

Início dos trabalhos às 18h17min. 
Expediente: 

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

1. A Ata da 13ª Sessão Ordinária, realizada em 3 de Maio de 2018, foi lida e aprovada por 
unanimidade; 

2. O Primeiro Secretário faz a leitura do Ofício nº071/2018, referente ao Plano Municipal 
de Saúde 2010-2021, e informa que a mesmo encontra-se disponível para consulta na 
Diretoria Técnica Legislativa. 

Projetos do Legislativo: 
1. Projeto de Lei Nº 34/2018-L, 04/05/2018 de autoria do Vereador José Luiz da Silva 

César, que “Dá denominação de "Campo de Futebol José Carlos Crestanello "Alemão"" 
ao próprio público localizado no Bairro Goianã”. 

2. Projeto de Decreto Legislativo Nº 06/2018-L, 25/04/2018 de autoria do Vereador 
Mesa Diretora, que “Dispõe sobre concessão de Título de Cidadã São-roquense à 
Senhora Mariantonia de Brizio Biondo na Sessão Solene Alusiva ao Dia da Comunidade 
Italiana”. 

Requerimentos: 
1. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda, Etelvino Nogueira Nº 81/2018 - 

Solicita informações referentes as prestações de contas da Irmandade Santa Casa São 
Roque com a Prefeitura Municipal, desde o período de Janeiro de 2017. 

2. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda Nº 82/2018 - Solicita informações 
referentes a troca de fornecedor de sangue da Santa Casa São Roque 

3. Vereador Rogério Jean da Silva Nº 83/2018 - Solicita informações referentes aos 
serviços de iluminação pública. 

4. Vereador José Alexandre Pierroni Dias Nº 84/2018 - Solicita informações com 
relação ao número de funcionários locados no Cemitério da Paz e do Cambará. 

Indicações: 
1. Vereador Etelvino Nogueira Nº 387 - Solicita colocação de duas luminárias na 
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Estrada Brasília , Bairro do Pavão; Nº 388 - Solicita a realização dos serviço de 
motonivelamento e cascalhamento nas ruas do Loteamento Horizonte Verde l - ll e lll , 
Bairro do Caetê; Nº 389 - Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e 
cascalhamento na Rua Tsukuru Myojin , Bairro do Caetê; Nº 390 - Solicita a realização 
dos serviço de motonivelamento e cascalhamento nas ruas do Loteamento Sun Valey , 
Bairro do Caetê; Nº 391 - Solicita a realização dos serviço de motonivelamento e 
cascalhamento nas ruas do Loteamento Jardim Camargo , Bairro do Carmo .; Nº 392 - 
Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada do 
Aguassai , Bairro do Carmo; Nº 393 - Solicita a realização dos serviços de roçada por 
toda a extensão das margens da Estrada do Carmo .; Nº 394 - Solicita a realização dos 
serviços de motonivelamento e cascalhamento na Rua Capitulina dos Santos , Bairro do 
Pavão; Nº 395 - Solicita a substituição do container da rua Ernesto Firmino de Moraes, 
bairro Serrinha do Carmo; Nº 396/2018 - Solicita a realização dos serviços de 
motonivelamento e cascalhamento nas ruas do Morro do Mirim , Bairro do Pavão 

2. Vereador Etelvino Nogueira, Marcos Roberto Martins Arruda Nº 375/2018 - 
Solicita  a extensão de rede elétrica, na Estrada Albertino Machado de Moraes (antiga 
Estrada da Serrinha), Santo Antonio. 

3. Vereador José Alexandre Pierroni Dias Nº 397 - Solicita a realização de operação 
tapa buracos na Rua Sebastiana Silva Pontes, Jardim Flórida.; Nº 398 - Reitera 
Indicação nº989/2017 que "Solicita a limpeza do córrego da Avenida Bandeirantes, 
assim como o alargamento do referido córrego com o auxílio de uma máquina 
escavadeira até o Rio Guaçu"; Nº 399 - Reitera Indicação nº1174/2017 que "Solicita a 
limpeza do córrego próximo a Rua Santa Terezinha e São Bento, Bairro do Taboão."; Nº 
400 - Reitera Indicação nº303/2018 que "Solicita a poda de uma árvore na Rua Santa 
Quitéria, altura do nº278, pois a mesma encontra-se em contato com os fios."; Nº 401 
- Solicita a colocação de uma lombada na Estrada dos Cobellos, altura do nº450, 
Cambará; Nº 402 - Reitera Indicação nº220/2018 que "Reitera Indicação nº 1087, 
Solicitando a colocação de duas lombadas na Avenida Três de Maio, próximo aos nºs 
789 e 923"; Nº 403 - Solicita reforma dos brinquedos do playground do Jd. 
Bandeirantes .; Nº 404/2018 - Solicita a colocação de torneiras no Cemitério da Paz. 

4. Vereador Julio Antonio Mariano Nº 382 - Solicita a manutenção corretiva na caixa 
d'água da Creche da Vila São Rafael.; Nº 383 - Solicita a pintura da Creche da Vila São 
Rafael; Nº 384 - Reitera Indicação nº1274 que "Solicita serviços de poda, capinação 
onde necessário na Vila Nova São Roque, Jardim Marieta e Quinta dos Teixeiras".; Nº 
385 - Solicita os serviços de desvio de águas pluviais que assolam o campinho de areia 
construído pelos moradores na Rua Mirassol; Nº 386/2018 - Solicita que na Rua 
Manoel Lessa no Jardim Marieta, trecho onde fica a Estação Elevadora de água da 
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Sabesp seja proibido o estacionamento de veículos de grande porte. 
5. Vereador Rogério Jean da Silva Nº 376 - Solicita a realização dos serviços de 

roçada na Rua João Teodoro, Praça Engenheiro Mario Solto, Estação, Jardim Ester; Nº 
377 - Solicita a realização dos serviços de roçada no rio que margeia a Avenida 
Vereador Rodolfo Arthur Salvetti,; Nº 378 - Solicita a realização dos serviços de roçada  
no canteiro central e o córrego entre as ruas Paes Leme, Tibério Justo da Silva e 
Manuel Costa, Jardim Flórida,; Nº 379 - Solicita  a realização dos serviços de roçada ao 
longo do córrego que margeia as Ruas Anhanguera, Raposo Tavares e Afonso Sardinha, 
Bairro Jardim Bandeirantes; Nº 380 - Solicita  a realização dos serviços de roçada na 
Praça Luiz Antonio Nastri, entre a Avenida 3 de Maio e Rua Tibiriçá; Nº 381/2018 - 
Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento ao longo de 
todas as Ruas e Estradas do Bairro Boqueirão, Distrito de São João Novo. 
            Moções: 

1. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes Nº 34/2018 - De Congratulações à  
equipe da Fundação EPROCAD pelos 32 anos, e por sua atuação no Município de São 
Roque.O Autor da Moção apresentou requerimento Verbal solicitando o adiamento da 
discussão da Moção para a próxima Sessão. O Requerimento Verbal foi aprovado por 
unanimidade. 

2. Vereador Newton Dias Bastos Nº 58 - De Congratulações à Instituição Brasil Poeira, 
pela realização do evento "Tropeada de Mulas" comemorando seus 10 anos de 
existência.; Nº 59 - De Congratulação para a Farmácia São José em face aos seus 50 
anos de prestação de serviços ao nosso Município.; Nº 63/2018 - De Pesar pelo 
falecimento da Senhora Lourdes Acussi. 

3. Vereador Etelvino Nogueira Nº 60/2018 - De Congratulações ao Senhor Durvalino 
Peres “Peres do Arizona”, Proprietário do Rancho Arizona. O Autor da Moção 
apresentou requerimento Verbal solicitando o adiamento da discussão da Moção por 
uma Sessão Ordinária. O Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade. 

4. Vereador Julio Antonio Mariano Nº 61/2018 - De Congratulações à Sociedade 
Cívica e Religiosa Cavaleiros de São Jorge em face da brilhante organização da 89ª 
Romaria dos Cavaleiros de São Jorge. A Propositura restou prejudicada devido a 
ausência do Autor. 

5. Vereador José Alexandre Pierroni Dias Nº 64/2018 - De Pesar pelo falecimento 
do estimado Senhor Antonio Fernandes. 

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. 
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Tribuna: 
1. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Menciona que vem já há 

três anos trabalhando para melhoria na qualidade do transporte público no município, 
ao legislar sobre táxis, manifestando sua posição quanto ao Uber, e também cobrando 
resultados da atual empresa de transporte coletivo do município. Fala sobre o impasse 
vivido pela população, após denúncias ao Ministério Público Federal, Estadual e do 
Trabalho, contra a Viação São Roque e que até o presente momento não se observam 
resultados. Lembra que no último dia 8 de março a Prefeitura declarou processo de 
rompimento com a atual empresa de ônibus, alertando ter apenas quinze dias para 
resolver a situação da empresa, porém após solicitação de prazo pela Viação São 
Roque, foi-lhes concedido o prazo de quinze dias úteis e não mais corridos. Ressalta 
que no dia seguinte a esta sessão serão completados sessenta dias corridos, 
equivalente a quarenta dias úteis, da declaração de rompimento pela Prefeitura, e até o 
momento nada foi feito. Cita que entende e respeita a posição do atual Prefeito com 
quem está se comunica com certa frequência, questionando o andamento do processo 
de rompimento, porém entende também o prazo para solução de tal problema 
encontra-se excedido. Agradece ao Plenário pela renovação do prazo para a CAR do 
Plano Diretor, a qual já realizou 10 reuniões e ouviu sugestões da sociedade. Pede aos 
interessados em dar sugestões que as encaminhe para que seja feito o melhor pela 
cidade de São Roque. Cita que a maior preocupação dessa Comissão, além de muitos 
outros assuntos importantes que também vêm sendo discutidos, é com a estagnação 
econômica e a queda na geração de emprego e renda, e que a idéia é que o município 
se modernize e desenvolva gerando assim empregos e renda para a população.  
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Cita que quanto ao transporte coletivo, a 
despeito do Prefeito estar na busca de alternativas, tem encontrado dificuldade em 
encontrar empresas interessadas em assumir o transporte nos moldes solicitados. 

2. Vereador Newton Dias Bastos: Lembra que há cerca de um mês e meio, alertou em 
tribuna que o Executivo deveria ter muito cuidado ao abrir licitação para nova empresa 
de coleta de lixo. Ressalta ainda ter despendido críticas à atual Administração, por 
conta da contratação emergencial de uma empresa que nunca havia trabalhado com 
coleta de lixo, sem apresentação de qualquer atestado de qualidade técnica, e que não 
prestava serviços de maneira correta, deixando a desejar em vários aspectos. Cita ainda 
que alertou sobre a possibilidade de que antes que fosse anunciada a nova empresa a 
assumir os serviços de coleta, a empresa em atuação teria ainda menos 
comprometimento com os serviços a prestar, fato em que infelizmente este Vereador 
tinha razão, visto a situação deplorável pela qual a população passou na última 
semana. Diz esperar que tenham vindo poucos turistas ao nosso município no último 
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final de semana, pois, se visitasse uma cidade nas mesmas condições em que São 
Roque se encontrava na última semana, teria motivos o suficiente para não mais voltar 
ao local. Lembra que quando o atual Prefeito assumiu seu mandato, esse fez muitas 
críticas ao governo anterior, que ao invés de utilizar caminhões compactadores na 
coleta de lixo, usavam outro modelo de caminhão não específico para coleta, porém 
atualmente o cenário vem se repetindo. Ressalta que a empresa que está trabalhando 
em nossa cidade por contrato emergencial, está participando também da licitação para 
contratação de nova empresa. Cita que comunicou à Comissão de Obras e Serviços 
Públicos que poderia ter sido evitado que a referida empresa participasse do certame, 
seja aplicando a ela multas ou solicitando a essa, atestado de capacidade técnica de 
pelo menos um ano, o qual nunca foi apresentado, e mesmo sendo exigido pela Lei de 
Licitações, não consta no edital cláusula com prazo estipulado pela Lei, apenas com 
prazo diminuído.  
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Diz ser um absurdo que o edital não 
obedeça uma Lei Federal, e ainda mais absurda a falta de fiscalização por parte do 
Executivo aos serviços prestados pela empresa de coleta. 
Vereador Newton Dias Bastos: Ressalta que a atual empresa de coleta já prejudicou 
muito a população são-roquense, porém este Vereador trabalhará ao máximo para que 
isso não mais ocorra. 

3. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Parabeniza aos homenageados na presente 
sessão, à Mesa Diretora e ao Presidente desta Casa pelo trabalho desempenhado. 
Apresenta aos demais vereadores reportagem veiculada na mídia, que fala sobre as 
péssimas condições das escolas em nosso município, principalmente a EMEF Profº 
Euclides de Oliveira, que se encontra com o teto praticamente caindo, com rachaduras 
nas paredes, pondo em risco a segurança de alunos e professores. Diz ser triste que 
seus filhos estejam sujeitos a esse tipo de situação. Fala que a Defesa Civil ao vistoriar 
a referida escola deveria de pronto interditá-la. Afirma que o Vice-Prefeito e também 
Diretor de Educação de nosso município, não conhece os reais problemas da população, 
visto que não reside na cidade, e tampouco é conhecido pelos munícipes, não tendo, 
portanto, contato direto com as necessidades do povo. Ressalta não ter nada contra o 
atual Prefeito, porém este não tem voz ativa para governar e exigir mais empenho e 
resultado dos funcionários em suas funções. Cita que atualmente tem aumentado o 
número de moradores de rua em nossa cidade, fato que de certa forma afasta 
visitantes que por vezes sentem-se receosos em visitar a cidade que é uma Estância 
Turística, e ao mesmo tempo mostra descaso por parte da administração. Cita ainda 
que há lixo espalhado por toda cidade. Ressalta que nenhum dos que subiram à 
Tribuna na presente sessão apresentou coisas boas da atual administração. Menciona 
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que bairros muito povoados como São João Novo estão abandonados, e com a 
criminalidade aumentando cada vez mais. Diz que a população de São Roque está 
sofrendo abandono, enquanto algumas poucas famílias estão se beneficiando, o que 
não pode continuar. 

Ordem do Dia: 
1. Razão de Veto Nº 01/2018, 27/03/2018, de autoria do Poder Executivo, que “Veta 

Integralmente o autógrafo nº4758/2018 ao Projeto de Lei Nº 13/2018 - Proíbe o 
manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de artifício e artefatos 
pirotécnicos em eventos realizados com a participação de animais, ou em áreas 
próximas a locais onde se abrigam animais, no âmbito da Estância Turística de São 
Roque e dá outras providências”. O Vereador José Alexandre Pierroni Dias apresentou 
Requerimento Verbal solicitando o adiamento da Razão de Veto para a próxima Sessão. 
O Requerimento Verbal foi aprovado por 13 (treze) votos favoráveis dos Vereadores 
Alacir Raysel, Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira, Israel Francisco de Oliveira, 
Flávio Andrade de Brito, José Alexandre Pierroni Dias, Marcos Augusto Issa Henriques 
de Araújo, Marcos Roberto Martins Arruda, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Rafael 
Marreiro de Godoy, Rafael Tanzi de Araújo e Rogério Jean da Silva e 01(um) voto 
contrário do Vereador José Luiz da Silva César, em única discussão e votação simbólica. 
Em virtude do adiamento da propositura e nos termos do que preconiza o item 1, da 
linha “L”, do inciso I, do Art. 26 do Regimento Interno c/c o §8º do Art. 262 e §6º do 
Art.66 da Constituição Federal ficam sobrestadas todas as demais deliberações 
legislativas até que se ultime a votação do respectivo Veto. 

Matérias cujo votação foi sobrestadas 
1. Projeto de Lei Nº 03/2018-L, 23/01/2018 de autoria do Vereador Rafael Marreiro de 

Godoy, que “Dispõe sobre divulgação de atendimento em unidades de Saúde”. 
2. Projeto de Lei Nº 012/2018-L, 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 atendimento de saúde do Município”. 

3. Projeto de Lei Nº 039/2018-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)”. 

4. Requerimentos Nºs 081 a 084/2018. 
 

Explicação Pessoal:  
1. Vereador Etelvino Nogueira: Fala sobre as obras em andamento na Estrada do 

Bairro Caetê. Lembra que a referida obra será realizada em duas etapas: a primeira 
delas já em execução e a segunda em trâmites de abertura de licitação para seu início. 
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Comenta sobre a dificuldade tida para a manutenção das estradas de terra. Afirma ser 
necessário que o Executivo agilize o processo para financiamento de novas máquinas, 
visto a falta de maquinário para manutenção das vias públicas. Diz esperar que a 
empresa que vencer a licitação para coleta de lixo de nosso município seja eficiente, 
pois além do enorme trabalho que terão pela frente, os containeres atuais estão em 
péssimo estado de conservação, necessitando de substituição. Afirma que o contrato do 
Executivo com a empresa de transporte coletivo, a despeito de ter sido benéfico a 
ambas as partes por muitos anos, atualmente enfrenta momentos difíceis. Comenta que 
o Poder Executivo, vem enfrentando dificuldades para encontrar uma empresa que 
assuma o transporte coletivo no município nos mesmos moldes da atual empresa. Fala 
ainda sobre a falta de manutenção das escolas de ensino fundamental de nosso 
município, visto que muitas delas encontram-se em situação de abandono, a exemplo 
do que foi apresentado por este Vereador na última sessão sobre as condições da 
antiga escola da Estrada Taipas de Pedra, que poderia ter seu espaço reaproveitado 
para outras atividades benéficas à comunidade. Afirma que não se pode mais somente 
assistir aos problemas que nosso município vem enfrentando e que é necessário agir. 
Diz esperar por atitudes do Prefeito, para que mude a estratégia quanto ao que não 
vem funcionando no que diz respeito a solução dos problemas de nosso município. 

2. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Comenta sobre as colocações do Vereador 
Etelvino a respeito da manutenção das escolas. Afirma que nos mandatos anteriores 
não foram efetuadas manutenções em nenhuma das escolas do município e essa 
situação se arrastou por anos. Cita como exemplo a escola do Bairro Juca Rocha que 
por conta da não manutenção de uma calha, acabou-se perdendo o anfiteatro da 
mesma.  
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Cita que referente à referida escola, este 
Vereador encaminhou no último ano um requerimento à Prefeitura solicitando 
providências, porém até o momento nada foi feito. 
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala sobre a Creche Lar Allan Kardec, para a 
qual os Vereadores Rogério Jean e Alexandre Pierroni vêm buscando melhorias, e cujo 
local necessita de reformas, porém como o prédio em que esta se encontrada é 
alugado, foi sugerido que seja buscado outro local. Diz que essa pode não ser uma boa 
escolha, pois dificilmente será encontrado um local com valor de aluguel parecido com 
o que é pago atualmente. Cita que se forem tão somente realizadas reformas no local 
atual, será mais viável do que gastar altos valores com aluguel de outros locais.  
Comenta que a creche do Bairro Guaçu, passou recentemente por uma reforma, e uma 
emenda impositiva de autoria deste Vereador colaborou para que isso acontecesse. Diz 
entender que muitas coisas são mais difíceis de ser realizadas por conta da falta de 
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recursos, e por isso deve-se utilizar a criatividade para solucionar determinados 
problemas.  
Aparte Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Menciona que pôde 
observar que as escolas que vêm tendo mais problema, são obras recentes, e é 
importante que se verifique se o Executivo está as fiscalizando corretamente. 
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Agradece a todos que se empenharam para 
que a reforma da creche do Bairro Guaçu fosse realizada. Parabeniza a todos os 
profissionais de que alguma forma se envolveram com as obras.  

3. Vereador José Luiz da Silva César: Diz que o que mais o espanta é o fato de que 
todos os que utilizaram a tribuna na presente data, apenas apontaram os problemas do 
município, porém sem trazer soluções concretas para tais problemas. Afirma que 
atualmente há muitos diretores no Poder Executivo, que não têm real 
comprometimento com seu ofício. Cita que muitos dos responsáveis por determinadas 
diretorias, sequer são de São Roque, e quando mais se necessita desses para solução 
de problemas urgentes, não estão disponíveis. Afirma que são necessárias pessoas 
capacitadas para ocupar tais postos. Manifesta-se contrário à não apreciação, na 
presente sessão, do veto do Prefeito Municipal ao Projeto de Lei de autoria do Vereador 
Alexandre Pierroni Dias, que “Proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de 
fogos de artifício e artefatos pirotécnicos em eventos realizados com a participação de 
animais, ou em áreas próximas a locais onde se abrigam animais, no âmbito da 
Estância Turística de São Roque e dá outras providências”, o qual havia obtido 
pareceres favoráveis tanto da Consultoria Jurídica desta Casa, como da Comissão de 
Constituição e Justiça. Ressalta que a não apreciação do referido veto na presente 
sessão tem como consequência a postergação de outras proposituras importantes e 
que também aguardam apreciação desta Casa. Diz ser lamentável que as sessões 
venham se encurtando, ao invés de buscar coisas urgentes e necessárias ao nosso 
município. Afirma que muitas vezes não há tempo hábil em apenas uma sessão por 
semana para que sejam discutidos determinados assuntos de maior complexidade. Diz 
que se determinados departamentos do Poder Executivo não funcionam, suas 
lideranças devem ser substituídas. Menciona que quanto aos problemas das creches, 
não basta somente trazer os problemas a público e sim buscar soluções como, por 
exemplo, reunir-se com a Comissão de Educação, e cobrar providências e 
esclarecimentos sobre a atual situação das escolas. 

Encerram-se os trabalhos às 20h37min. 
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