
 

Ata da 15ª Sessão Ordinária de 14 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, 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 14h22min. 
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 14 ª Sessão Ordinária, realizada em 7 de Maio de 2018, foi lida e aprovada por 
unanimidade; 

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

3. O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário Nº 57/2018 da Comissão 
Permanente de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei Nº 028/2018-L, 
de 21/03/2018, de autoria do Vereador José Luiz da Silva César, que “Dispõe sobre 
alteração na Lei Municipal nº2208/1994, criando o Departamento de Veículos, e dá 
outras providências”. O Parecer Contrário foi rejeitado por 12 (doze) votos contrários 
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 02 (dois) votos favoráveis dos Vereadores Alacir Raysel e 
Rogério Jean da Silva em única discussão e votação nominal. 

Projetos do Executivo: 
1. Projeto de Lei Nº 40/2018-E, 02/05/2018 de autoria do Poder Executivo, que 

“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 385.943,44 
(trezentos e oitenta e cinco mil, novecentos e quarenta e três reais e quarenta e quatro 
centavos)”. 

2. Projeto de Lei Nº 41/2018-E, 03/05/2018 de autoria do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 483.879,88 
(quatrocentos e oitenta e três mil, oitocentos e setenta e nove reais e oitenta e oito 
centavos)”. 
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3. Projeto de Lei Nº 42/2018-E, 03/05/2018 de autoria do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.146.834,12 
(três milhões, cento e quarenta e seis mil, oitocentos e trinta e quatro reais e doze 
centavos)”. 

4. Projeto de Lei Nº 43/2018-E, 07/05/2018 de autoria do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais)”. 

5. Projeto de Lei Nº 46/2018-E, 14/05/2018 de autoria do Poder Executivo, que 
“Trata-se do Projeto de Lei nº 46-E, de 14/05/2018, que "Acrescenta o inc. VI e o § 3º 
no caput do art. 117 e altera o caput do art. 119, acrescentando ao incisos I, II e III e 
parágrafo único, da Lei Municipal nº 864, de 07 de outubro de 1970, que institui o  
Código de Posturas do Município de São Roque/SP”. 

Projetos do Legislativo: 
1. Projeto de Lei Nº 35/2018-L, 09/05/2018 de autoria do Vereador Marcos Roberto 

Martins Arruda, que “Insere o Artigo 83-A à Lei Municipal nº 864, de 07/10/1970 
"Código de Posturas Municipal" e dá outras providências”. 

2. Projeto de Lei Nº 36/2018-L, 14/05/2018 de autoria do Vereador Israel Francisco de 
Oliveira, que “Altera a redação do artigo 1º, da Lei Municipal 3.275/2009, que "institui o 
dia da paz". 

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 - Solicita informações referentes 
a troca de fornecedor de sangue da Santa Casa São Roque. O Autor do Requerimento 
apresentou Requerimento Verbal, solicitando o adiamento da discussão do mesmo para 
a próxima sessão. O Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade; Nº 85/2018 
- Solicita informações relacionadas a denuncias apresentadas por munícipes, no que diz 
respeito a prestação do serviço de coleta de lixo no Município. 

3. Vereador Rogério Jean da Silva Nº 83 - Solicita informações referentes aos serviços 
de iluminação pública; Nº 88/2018 - Solicita informações a respeito do parquinho 
infantil existente na Praça do Largo dos Mendes. 

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. 

5. Vereador Etelvino Nogueira Nº 86 - Solicita informações referente a colocação de 
placas de identificação dos nomes nas ruas do loteamento clube dos oficiais , bairro do 
Carmo; Nº 87 - Solicita informações referente a contratação da empresa  para 
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implantação de luminárias nas vias públicas do município; Nº 89 - Solicita informações 
referentes a quantidade de postes que ainda faltam iluminação pública,no loteamento 
clube dos oficiais, bairro do Carmo; Nº 90/2018 - Solicita informações referentes ao 
transporte de pacientes da saúde do Município. 

Indicações: 
1. Vereador Rogério Jean da Silva Nº 405 - Solicita revitalização da faixa de pedestre 

localizada na Avenida três de maio, em frente ao nº 561.; Nº 408 - Solicita serviços de 
motonivelamento e cascalhamento na estrada da Capela do Cepo, mais precisamente 
no trecho entre a "Chácara Corinthians" e a estrada dos Pessegueiros; Nº 409 - Solicita 
serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada dos Barros; Nº 410 - Solicita 
o serviço de roçada na nas imediações da Rua Vicente Pires Pedroso, Bairro Volta 
Grande, Distrito de São João Novo.; Nº 429/2018 - Solicita o serviço de roçada e 
limpeza na Rua Anésio de Moraes, Bairro Buracão. 

2. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda Nº 406 - Solicita a colocação de concha 
acústica no Largo dos Mendes; Nº 407/2018 - Solicita ao Departamento de Educação 
que seja implantado no Município o Plano Único de ensino nas escolas do Município. 

3. Vereador Etelvino Nogueira Nº 411 - Solicita colocação de placas de denominação 
de ruas nas vias públicas do Loteamento Clube dos Oficiais , bairro do Carmo; Nº 412 - 
Solicita serviço de motonivelamento e cascalhamento nas ruas do Loteamento das 
Acácias Bairro do Saboó; Nº 413 - Solicita serviço de motonivelamento e 
cascalhamento nas ruas do Jardim Camargo, bairro do Carmo; Nº 414 - Solicita a 
conclusão da roçada das margens da Estrada do Carmo e da Estrada que dá acesso da 
Vila do Carmo a Canguera.; Nº 422 - Solicita providências junto a Sabesp para a 
conclusão  das ligações de esgoto nas redes na Vila do Carmo; Nº 423 - Solicita a 
criação de uma linha de ônibus  para atender os usuários da vila do Carmo a Canguera; 
Nº 424 - Solicita serviço de motonivelamento e cascalhamento na Estrada do Pilão 
d'água, bairro do Pilão d'água .; Nº 425 - Solicita providências para realizar a aquisição 
de um caminhão pipa para o departamento de obras do Município; Nº 426/2018 - 
Solicita serviço de motonivelamento e cascalhamento nas ruas do Loteamento Las 
brisas, bairro do Caetê. 

4. Vereador José Alexandre Pierroni Dias Nº 415 - Solicita que toda a publicação 
feita em jornais no Município seja realizada por meio de um aplicativo virtual com o 
objetivo de economizar papel e ajudar o Meio Ambiente; Nº 416 - Solicita o serviço de 
cascalhamento nos ultimos 50 metros da Alameda das Timbaúbas, Bairro Planalto 
Verde.; Nº 417 - Reitera Indicação nº 290/2018,  solicitando a colocação de um ponto 
de ônibus, na Estrada Mario de Andrade, próximo ao portal; Nº 418 - Solicita colocação 
de uma lixeira entre a Rua Mário de Andrade e a Rua **; Nº 419 - Solicita o serviço de 
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cascalhamento em todas as vias do Planalto Verde.; Nº 420 - Solicita oa serviços de 
motonivelamento e cascalhamento na Estrada da Fonte, Bairro Santo Antonio, próximo 
a Capela.; Nº 421/2018 - Reitera a Indicação nº 94/2018, solicitando  a realização de 
limpeza e  poda das árvores da EMEI Profª Ivonne Tagliasacchi Godinho , Jardim 
Bandeirantes. 

5. Vereador Alacir Raysel Nº 427 - Reitera Indicação nº 331/2018, solicitando 
operação tapa-buraco nos Bairros Gabriel Piza, Villaça e Mosteiro.; Nº 428/2018 - 
Reitera pedido da Indicação nº 333/2018, solicitando  a ligação de esgoto da Rua Dom 
José Gaspar com a Rua Paulo VI, Jardim Villaça. 
            Moções: 

1. Vereador Israel Francisco de Oliveira Nº 73 - De pesar pelo falecimento da 
estimada jovem Luiza Helena Bassani Antunes; Nº 74/2018 - De pesar pelo 
falecimento da Senhora Antonia da Silvera Mello. 

2. 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. 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. 

3. 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. 

4. Vereador Newton Dias Bastos Nº 65/2018 - De Pesar pelo falecimento do 
estimado Senhor Luiz Manoel de Azevedo Soares. 

5. Vereador Newton Dias Bastos, Alacir Raysel, Mauro Salvador Sgueglia de 
Góes e Rogério Jean da Silva Nº 67/2018 - De Pesar pelo falecimento do estimado 
Senhor Roberto Djalma Luiz Boschini. 

6. Vereador Rafael Marreiro de Godoy Nº 66/2018 - De Congratulações ao GCM 
Américo Fiuza Minha pela homenagem recebida com a Medalha "Choque". 

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 Alfredo Fernandes Estrada: Comenta sobre a aprovação por esta Casa do 

Projeto de Lei que trata da Frente Emergencial de Trabalho que tem o objetivo de 
proporcionar ocupação, qualificação e renda às pessoas em vulnerabilidade social e 
econômica. Cita que apesar de seu caráter benéfico, as 30 vagas ofertadas não são 
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suficientes para suprir a demanda de trabalho, visto que este será somente realizado 
em meio período. Diz que o Executivo deveria considerar a possibilidade de muitos dos 
convocados não comparecerem, o que realmente ocorreu, inclusive por conta do valor 
oferecido.  
Aparte Vereador Júlio Antonio Mariano: Diz que em conversa com os responsáveis 
pelo recrutamento da mão de obra, foi informado que obedecerão a ordem de 
classificação, para substituir os desistentes. 
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Afirma que deveria haver maior 
divulgação do Projeto que tem duração de apenas 6 meses, pois na cidade há muitos 
desempregados que com certeza se interessariam. 
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Comenta que o responsável pela seleção da 
mão de obra é o Departamento de Bem Estar Social, e este já selecionou mais de 100 
pessoas. 
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Diz que o recrutamento da mão de obra 
na verdade deveria ser realizada pelo Departamento de Obras. 
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Cita que pela natureza de 
trabalho a ser realizado, deveria ser realizado teste de aptidão, porém não é cabível 
que se faça seleção de pessoas por sua estrutura física ou idade.  
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que essa frente de trabalho deveria ter 
sido iniciada já no início do mandato, para que os problemas da cidade já estivessem 
resolvidos. 
Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Diz que o atual governo tem errado 
por suas omissões, e o atual Prefeito deveria ter um assessor para orienta-lo. 
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Pede desculpas pelo 
comentário sobre seleção de pessoas por seu porte físico ou idade, pois não foi o que 
os vereadores anteriores disseram. 

2. Vereador Etelvino Nogueira: Diz esperar que esse novo horário para início das 
sessões venha atender aos interesses da população. Comenta sobre a frente de 
trabalho, criada por meio da Lei n° 4.776, de 14 de março de 2018. Menciona que se 
reuniu com alguns vereadores para discutir o assunto. Esclarece que tal Projeto foi 
instituído no município com intuito social, unindo-se a necessidade de algumas pessoas 
por trabalho e a demanda de serviços no município. Cita que existem alguns critérios 
estabelecidos pelo Departamento de Bem Estar Social para a seleção da mão de obra, 
que levam em conta o número de filhos, maioridade, mulher arrimo de família, maior 
tempo de desemprego, entre outros. Diz ter conhecimento de algumas pessoas do 
Bairro do Carmo que foram selecionadas dentro dos critérios, porém não podem pagar 
pelo transporte para deslocar-se ao local de trabalho. Fala que deveria ser dado auxílio 
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transporte a essas pessoas que não tem condições, até que essas recebam seu primeiro 
salário. Comenta ainda que algumas dessas pessoas, nos dias em que fizeram a 
entrevista para o referido trabalho utilizaram de carona sua para se deslocarem ao 
local. Menciona que o referido Projeto necessita passar ainda por determinadas 
alterações e adaptações para tornar viável a prestação de trabalho pelas pessoas que 
foram selecionadas, têm disposição para o trabalho, porém, por sua condição de 
desemprego não possuem condições de arcar com despesas de transporte.  
Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Cita que o projeto deveria ser melhor 
planejado, para que as pessoas selecionadas prestem serviço em seus próprios bairros, 
dada a dificuldade destes para se locomover. 
Vereador Etelvino Nogueira: Fala sobre os problemas tidos com o novo programa 
para utilização do setor de IPTU que vem causando inúmeros transtornos aos 
munícipes. 
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Diz que os vereadores são 
obrigados a falar determinadas coisas em tribuna, pois, não são ouvidos pelos 
departamentos do Executivo.   

3. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Menciona que no Projeto da frente de 
trabalho, às quartas-feiras ao invés da prestação de trabalho há um curso de 
capacitação para os selecionados. Esclarece que não é um emprego como todos os 
outros, mas tem o intuito de reinserir tais pessoas no mercado de trabalho. Diz que a 
Administração gostaria realmente de ter condições de efetuar uma contratação direta 
dessas pessoas e não por períodos determinados, ou com salário maior, visto que o 
salário ofertado pode ser considerado apenas como ajuda de custo. Cita que tem 
mesma posição do Vereador Etelvino, quanto ao local de prestação de trabalho para os 
que moram em bairros distantes, porém espera que essas situações sejam adequadas e 
resolvidas. Cita que quanto aos problemas tidos com a emissão de carnês de IPTU, já 
os informou ao Prefeito e solicitou soluções.  Diz que é uma pessoa sensata e quando 
as coisas estão ocorrendo de forma errônea, assim como os problemas tidos com a 
empresa de coleta de lixo, este Vereador sabe reconhecer. Cita que há licitação em 
andamento para contratação de nova empresa, porém muitos dos problemas com a 
coleta de lixo foram herdados da administração passada. 
Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Discorda do Vereador Israel quando 
diz que os problemas enfrentados são herança da administração anterior. 
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Ressalta que a administração anterior foi um 
desastre e trouxe inúmeros problemas para o município e o que hoje ocorre é reflexo 
do que foi feito no passado.  
Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Esclarece que não defende o governo 
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atual, mas também não defendeu o governo anterior, inclusive foi um dos vereadores 
mais críticos à gestão anterior. 
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Lembra que o Vereador Rafael Marreiro 
concedeu voto favorável ao ex-Prefeito Daniel, quando era possível que esse fosse 
afastado, que posteriormente foi condenado. 
Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Esclarece que à época via tal 
denúncia como pura politicagem, diferentemente do que ocorre quando uma denúncia 
é vinda diretamente do Ministério Público. 

4. Vereador José Luiz da Silva César: Fala que se preocupa quando nessa Casa de 
Leis os Vereadores que deveriam estar defendo essa Administração, estão concordando 
com a oposição. Diz que em reunião com o Prefeito, ficou confirmada a expansão da 
rede de água na Estrada Dona Nega, e a derrubada do pontilhão no Bairro Paisagem 
Colonial. Exibe fotos em projetor de imagens de três árvores que estão à beira da 
Rodovia Quintino de Lima, as quais solicitou por diversas vezes ao Departamento de 
Meio Ambiente que façam o corte, devido ao risco de queda das mesmas sobre a 
rodovia.  Pergunta até quando o Prefeito vai manter funcionários incompetentes 
trabalhando na Prefeitura. Diz que os problemas estão se apresentando e não há 
perspectiva de solução. Questiona até quando a população será refém da péssima 
Administração que está à frente da Santa Casa. Acredita que a intervenção é o melhor 
caminho, pois não se sabe como está sendo usado o dinheiro que é repassado para a 
Santa Casa. Fala que os Vereadores ficarão quatro anos falando da péssima prestação 
de serviço da empresa de lixo, da Santa Casa e da empresa de ônibus.   

5. Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Fala que os números da Santa 
Casa são péssimos, e a Administração que lá está só reclama, no entanto, não saem. 

6. Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que enquanto o Prefeito não 
assumir a responsabilidade no que diz respeito à Santa Casa, nada vai mudar, pois o 
atual repasse de recursos não é suficiente para a demanda.  

7. Vereador José Luiz da Silva César: Concorda que a saúde pública é um problema 
da Prefeitura. Fala que a frente de trabalho é muito importante e o que está faltando é 
mais agilidade para resolver. Diz que há falta comunicação entre o Departamento do 
Bem Estar Social e o Departamento de Obras.Fala que o objetivo de todos é sempre 
melhorar a qualidade de vida do cidadão são-roquense. 

8. Vereador Júlio Antonio Mariano: Explica que a prestação de contas da Santa Casa 
para a Prefeitura é feita mensalmente, e a Prefeitura sabe exatamente como é gasto o 
repasse de verba. Diz que a Santa Casa está em situação cada vez pior e a questão é 
financeira. Fala que fica triste quando os Vereadores falam que se houver um projeto 
para aumentar o repasse de recursos para a Santa Casa votarão desfavorável. Diz que 



 
Ata da 15ª Sessão Ordinária de 14 de Maio de 2018. 
2º Período Legislativo Ordinário - 17ª Legislatura. 

 
 

8 

a intervenção é a pior saída para a situação da Santa Casa e que independente do que 
se faça, precisa-se da injeção de mais dinheiro.  
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Esclarece que a Prefeitura é responsável 
pelo pronto atendimento da Santa Casa, não pela Santa Casa toda.  
Vereador Júlio Antonio Mariano: Fala que gostaria de fazer uma reunião com os 
demais Vereadores para que se esclareça o que for necessário, pois fica triste em saber 
que se for necessário aumentar o valor do repasse para a Santa Casa, e esta Casa de 
Leis bloquear o envio desses recursos. 
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Afirma que o seu voto 
favorável, a Santa Casa não tem mais, enquanto não mudar o corpo Administrativo. 
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que a obrigação do pronto 
atendimento da Santa Casa é da Prefeitura, e caso venha a assumir o atendimento 
direto, gastará muito mais que repassa hoje.   
Vereador Júlio Antonio Mariano: Comenta sobre a frente de trabalho, que não é 
uma invenção de São Roque. Diz que as maiores demandas do município são o mato, 
buracos e estrada ruim. Afirma que a partir do momento que o Prefeito resolver esses 
problemas pontuais, haverá menos reclamações de sua Administração nas redes 
sociais. Diz que os serviços da frente de trabalho iniciou-se no Bairro da Vila Nova, e a 
população ficou admirada com tanta gente trabalhando junto ao mesmo tempo. 

Ordem do Dia: 
1. Razão de Veto Nº 01/2018-E, 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”. A Razão de Veto foi aprovada por 08 (oito) votos 
favoráveis dos Vereadores Alacir Raysel, Etelvino Nogueira, Israel Francisco de Oliveira, 
Flávio Andrade de Brito, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Newton Dias Bastos, Rafael 
Marreiro de Godoy, Rafael Tanzi de Araújo e Rogério Jean da Silva e 06 (seis) votos 
contrários dos Vereadores Alfredo Fernandes Estrada, José Alexandre Pierroni Dias, 
José Luiz da Silva César, Julio Antonio Mariano, Marcos Augusto Issa Henriques de 
Araújo e Marcos Roberto Martins Arruda em única discussão, votação nominal e maioria 
absoluta. 

2. Projeto de Lei Nº 3/2018-L, 23/01/2018, de autoria do Vereador Rafael Marreiro de 
Godoy, que “Dispõe sobre fila de espera em atendimento em consultórios médicos”. O 
Projeto foi aprovado por 13 (treze) votos favoráveis dos Vereadores Alacir Raysel, 
Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira, Israel Francisco de Oliveira, Flávio 
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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 simples. 

3. Projeto de Lei Nº 12/2018- 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”. O Projeto 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, 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 simples. 

4. 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”. O 
Projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria 
simples. 

5. 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”. O Projeto foi aprovado por unanimidade 
em única discussão, votação nominal e maioria simples. 

6. Projeto de Decreto Legislativo Nº 6/2018-L, 04/05/2018, de autoria da 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”. 
O Projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria 
qualificada. 

7. 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)”. O Projeto foi 
aprovado por unanimidade em primeira discussão, votação nominal e maioria 
qualificada. 

Explicação Pessoal:  
1. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Fala que faz muita falta ter na Câmara 

Municipal um líder de bancada. Diz que não vê um Vereador que tenha a coragem de 
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defender esse governo. Fala que não vê nenhum Vereador falar bem do Prefeito 
Cláudio Góes. Esclarece que não está fazendo politicagem. Pergunta quem não está 
vendo a quantidade de mendigos espalhados pela cidade e quem hoje não está com 
medo de andar pelas ruas do centro. Diz que toda vez que chove, dentro do CCI 
(Centro de Convivência dos Idosos) chove ainda mais, e já chegou a ver pessoas com 
guarda-chuva aberto dentro do CCI, e nenhuma atitude é tomada por essa 
Administração. Fala que o CRAS também está abandonado, e não vê nenhuma ação por 
parte do Poder Público. Sabe que muita gente que apoiou a candidatura do Prefeito 
Cláudio Góes, hoje está triste com tudo isso que vem acontecendo. Comenta que 
conversa com Cláudio Góes semanalmente, e constatou que o Prefeito não tem pessoas 
competentes trabalhando ao lado dele. Questiona quem vai defender essa Prefeitura, 
pois até agora nada foi realizado por essa Administração. Diz que Araçariguama, 
Mairinque estão numa situação muito melhor que São Roque, e não vê os Prefeitos se 
justificando em administrações anteriores, ao contrário, vê Prefeitos e Secretários indo 
para Brasília, para o Governo do Estado, e trazendo recursos para as suas cidades. Fala 
que o Prefeito precisa ter coragem para demitir essas pessoas que estão trabalhando 
com ele, e contratar gente nova para trabalhar. Comenta que a cidade está 
abandonada e tomada pelo lixo. Diz que não defende o governo do Ex-Prefeito Daniel, 
no entanto, naquele governo havia cursos para as crianças e nesse governo, não há 
sequer um curso para as crianças. 

2. Vereador Rogério Jean da Silva: Parabeniza a Instituição da Polícia Militar pela 
excelente atuação em ocorrência de roubo. Expõe sua indignação ao saber que os dois 
meliantes envolvidos na ocorrência, estavam em liberdade, gozando do benefício da 
“saidinha do dia das mães”. Critica a atual legislação do país que contribui para que 
ocorrências como essa, venham a acontecer. Comenta que na última semana voltou a 
falar com o Prefeito Cláudio Góes, a respeito do monitoramento através da instalação 
de câmeras de segurança na cidade. Explica que em cidades onde o índice de 
criminalidade diminui, foi investido em monitoramento e segurança publica. Diz que 
mesmo que comece com a instalação de poucas câmeras, já inicia o trabalho de inibir a 
ação de meliantes. Explica que o tripé do país é composto principalmente pela 
educação, saúde e segurança. Diz que conversou com o Prefeito sobre o concurso para 
a Guarda Civil Municipal. Fala que foi aberto o concurso via edital no ano de 2016 e até 
agora não se efetivou. Explica que hoje o município necessita que o efetivo da Guarda 
Municipal seja ampliado e tenha mais viaturas nas ruas. Pede que a Administração se 
dedique para que o concurso seja concluído, pois o problema de segurança pública está 
alastrado por todos os lugares da cidade. 

Encerram-se os trabalhos às 20h28min. 
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