
 

Ata da 8ª Sessão Ordinária de 26 de março 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 18:00. 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos pelo Vereador Julio Antonio Mariano. 

1. A Ata da 7ª Sessão Ordinária, realizada em 19 de Março de 2018, foi lida e aprovada 
por unanimidade; 

2. O Presidente coloca em votação o Requerimento nº042/2018, de autoria do 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada, que “Requer a inclusão do Requerimento 
nº041/2018, na pauta da 8ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 08/02/2018, em 
regime de tramitação de Urgência Especial”. O Requerimento foi aprovado por 
unanimidade em única discussão e votação simbólica. 

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

Projetos do Legislativo: 
1. Projeto de Lei Nº 96/2017-L, 07/12/2017, 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”. 

2. Projeto de Lei Nº 27/2018-L, 21/03/2018, de autoria do Vereador Marcos Augusto 
Issa Henriques de Araújo, que “Dispõe sobre a publicidade infantil nos estabelecimentos 
públicos de educação básica na Estância Turística de São Roque”. 

3. Projeto de Lei Nº 28/2018-L, 21/03/2018, de autoria do Vereador José Luiz da Silva 
César, que “Dispõe sobre alterações na Lei Municipal nº 2.208/1994, criando o 
Departamento de Veículos, e dá outras providências”. 

Requerimentos: 
1. Vereador Etelvino Nogueira Nº 36/2018 - Solicita informações referentes às 

Emendas Parlamentares e outros recursos estaduais e federais para o Município no 
período de 2015 a 2018 

2. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo Nº 37/2018 - Solicita 
informações sobre as invasões que estão ocorrendo no Bairro do Saboó, área das 
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Acácias 
3. Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo 2017, Julio Antonio 

Mariano, Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias Nº 
38/2018 - Solicita informações relativas ao fornecimento de merenda escolar e 
assuntos correlatos. 

4. Vereador Alfredo Fernandes Estrada Nº 41/2018 - Solicita informações referentes 
à possibilidade do Poder Executivo promover campanha de prevenção à Gripe do vírus 
influenza H3N2. 

Indicações: 
1. Vereador Flávio Andrade de Brito Nº 200/2018 - Solicita que o Poder Executivo 

disponibilize uma das duas viaturas recebidas para a Guarda Municipal para 
patrulhamento exclusivo do Distrito de São João Novo. 

2. Vereador Rogério Jean da Silva Nº 201 - Solicita o serviço de roçada no espaço 
Educatrânsito na Av. Bandeirantes.; Nº 202/2018 - Solicita  que seja providenciada 
uma cobertura no caminho que liga o prédio principal até a sala existente após o 
parquinho, na EMEI Donaldo Lopes. 

3. Vereador Etelvino Nogueira Nº 203 - Solicita a troca da caçamba localizada na Vila 
Lino; Nº 204 - Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento 
nas vias do Bairro Mikami e Takeda; Nº 205 - Solicita a realização dos serviços de 
motonivelamento e cascalhamento nas ruas dos Loteamentos Vale das Andorinhas, Vale 
dos Pássaros e Coopertec; Nº 206 - Solicita a realização dos serviços de 
motonivelamento e cascalhamento na Estrada da Serrinha, Estrada do Carmo e Estrada 
Antonio Firmino de Moraes; Nº 207 - Solicita a realização dos serviços de 
motonivelamento e cascalhamento nas ruas dos Loteamentos Sun Valey, Las Brisas e 
Chácara Santa Lucia; Nº 208 - Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e 
cascalhamento nas ruas do Loteamento das Acácias e Bairro do Saboó; Nº 209 - 
Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento nas ruas do 
Bairro Mombaça I, II e III; Nº 210 - Solicita a realização dos serviços de 
motonivelamento e cascalhamento na Estrada do Rio Acima; Nº 211 - Solicita 
manutenção de pinturas em geral na Escola do Bairro Mirim; Nº 212/2018 - Solicita 
serviços de manutenções em geral na Escola e EMEI do Bairro Juca Rocha, 
especialmente na quadra da Escola 

4. Vereador José Alexandre Pierroni Dias Nº 213 - Solicita a realização dos serviços 
de motonivelamento e cascalhamento na rua Dom Ernesto de Paula, Jardim Suiça; Nº 
214 - Solicita a realização de operação "tapa buraco" na Rua Paraná, altura do nº380, 
Vila Irene; Nº 215 - Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e 
cascalhamento na Alameda das Canafístolas, Alameda das Magnólias, Alameda 
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Cabreúva, Estrada da Fonte, no Bairro Planalto Verde.; Nº 216 - Reitera a Indicação nº 
092/2018, Solicitando operação "tapa-buraco" na Rua Antonio dos Santos Sobrinho, 
Jardim Maria Trindade.; Nº 217 - Solicita  notificação ao proprietário do terreno 
abandonado localizado na Rua José Casali, em frente a OAB.; Nº 218 - Solicita 
recapeamento asfáltico na Rua José Casali, altura do nº255, Cambará; Nº 219 - Solicita 
a construção de uma valeta entre as Ruas Minas Gerais e Rosa Passos, altura do nº225, 
Vila Irene; Nº 220 - Reitera Indicação nº 1087, Solicitando a colocação de duas 
lombadas na Avenida Três de Maio, próximo aos nºs 789 e 923.; Nº 221 - Reitera 
Indicação nº96,  Solicita a colocação de uma lombada na Rua Profº Tibério Justo da 
Silva, altura do nº150, Cambará; Nº 222/2018 - Solicita a realização dos serviços de 
motonivelamento e cascalhamento na Ruas do Condomínio Jardim das Flores, Canguera 
            Moções: 

1. Vereador Rafael Tanzi de Araújo Nº 036/2018 - De Congratulações a Comissão 
organizadora da Romaria das Mulheres. A Moção foi aprovada por unanimidade em 
única discussão e votação simbólica. 

2. Vereador Newton Dias Bastos Nº 038/2018 - De Pesar pelo falecimento do 
estimado Senhor Murilo Silveira 

3. Vereador Julio Antonio Mariano Nº 040/2018 - De Pesar pelo falecimento da 
estimada Senhora Yone Palomar Chichetto. 

4. Vereador Alfredo Fernandes Estrada com o apoio de todos Vereadores Nº 
041/2018 - De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Joaquim de Oliveira 
Santiago  (Jânio). 

5. Vereador José Luiz da Silva César Nº 042/2018 - De pesar pelo falecimento do 
estimado jovem Renan Nunes Vernier 

6. Vereadores Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, Mauro Salvador 
Sgueglia de Góes Nº 043/2018 - De Pesar pelo falecimento do Senhor José 
Francisco Ferreira. 

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 Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Menciona sua luta contra os 

maus serviços prestados em relação ao transporte coletivo na cidade de São Roque há 
muitos anos, gerando inúmeros problemas à população. Menciona após reiteradas 
denúncias, na primeira quinzena no presente mês a Prefeitura iniciou o processo de 
rompimento do contrato. Informa que já assinou mais oito ofícios contendo outras 
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denúncias que vem recebendo, contra a empresa. Cita que o processo de rompimento 
do contrato está seguindo o devido processo legal. Diz que a população, bem como as 
funcionários da empresa podem ficar tranquilos, pois se ao final a Prefeitura concluir 
que o contrato será mesmo rescindido, há a possibilidade de que a nova empresa 
contrate os funcionários – tanto motoristas quanto cobradores - da que sair, pois já há 
inclusive previsão legal que permite que isso ocorra. 
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Afirma que é importante também saber 
se a Prefeitura está cumprindo devidamente o Termo de Ajustamento de Conduta, para 
que não recaia a culpa do problema somente à empresa de ônibus. 
Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Esclarece que a Prefeitura 
está sim cumprindo, pois na Audiência de Orçamento, ocorrida há duas semanas, foi 
questionado à responsável sobre o assunto e essa respondeu afirmativamente. 
Comenta sobre sua luta contra a obesidade infantil, uma patologia que gera outras 70 
doenças, sendo que muitos dos problemas atendidos na Santa Casa são impactos da 
doença, que geralmente se inicia na infância. Cita que com o apoio dos demais 
vereadores, conseguiu a aprovação de um Projeto de Lei no ano passado referente ao 
tema no ano passado, que inclusive foi premiado. Comenta que firmou parceria com o 
Instituto Alana – sediado no Brasil, porém com fundação nos Estados Unidos – que 
trabalha também com o tema de obesidade infantil, a fim de desenvolver projetos nas 
escolas. Fala sobre outro Projeto de sua autoria apresentado a esta Casa na presente 
sessão, que trata sobre a proibição da publicidade infantil ligada a alimentos, nas 
escolas e que vem para complementar o anterior cujo tema é a obesidade. Comenta 
também a respeito da CAR do Plano Diretor, cujas duas últimas reuniões versaram 
sobre o Plano Diretor Ambiental, em que por meio de um ótimo estudo apresentado, 
pôde-se aprender ainda mais sobre as características de nosso município. Informa que 
o Projeto está sendo finalizado e em breve será apresentado à população. Cita que o 
grande desafio é gerar renda e empregos para o município visto a grave crise 
enfrentada. Afirma que é necessário rever a matriz econômica do município e a CAR do 
Plano Diretor tem esse viés.   

2. Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Afirma que seu intuito é transmitir ao Prefeito a 
voz da população e quais suas necessidades. Comenta sobre alguns fatos ocorridos este 
mês na cidade, os quais munícipes trouxeram ao conhecimento deste Vereador. Fala 
sobre a condição das estradas não pavimentadas da cidade, que somam mais da 
metade.  Cita que é morador do Distrito de Mailasky, um dos distritos mais populosos 
de São Roque, e que há meses não é mandada nenhuma máquina para arrumar as 
estradas do local, com frequentes desculpas de que as não há máquinas disponíveis, 
que foram mandadas para outros locais, ou mesmo que estão quebradas, que 
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pretendem adquirir novas máquinas, o que nunca ocorre.  Conta que na presente data 
acompanhou algumas pessoas que foram até a prefeitura com seus questionar seus 
valores de IPTU aumentados em mais de 100 por cento. Questiona como podem 
aumentar o valor de IPTU nessa quantidade se a população não vem tendo atendidas 
nem mesmo suas necessidades básicas. 
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Ressalta que o valor do IPTU pago por 
moradores de locais mais distantes é o mesmo do que é pago por moradores da área 
central e que não é visto trabalho de melhoria em estradas sendo feito.    
Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Afirma que vê esforços do Departamento de 
Obras para fazer o que está a seu alcance, porém os meios de trabalho a eles 
fornecidos é que não os permite fazer mais. Ressalta que o Executivo deve colaborar 
mais com o Departamento, ainda que por meio do financiamento de alguma máquina, 
ou outros equipamentos. Relata que nunca viu as estradas em estado tão precário, 
como se observa. Fala sobre os problemas tidos com a coleta de lixo na cidade, pois o 
Executivo levou seis anos para abrir nova licitação. 
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Diz ser lamentável ver as desculpas que 
o Executivo apresenta para os erros ocorridos ultimamente, pois há pessoas em tese 
capacitadas para exercer determinadas funções. 
Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Lembra que há ainda cerca de dois anos e meio 
de mandato, e que continuará cobrando durante todo esse tempo para que tais 
problemas se resolvam. 

3. Vereador Rogério Jean da Silva: Comenta que na última reunião com 
representantes do Conselho Municipal de Saúde e da Santa Casa de Misericórdia, 
imaginou que seria assinado, naquela ocasião, o convênio com o Poder Público, para os 
repasses valor já determinados, além de valores para despesas com cirurgias de 
catarata e consultas oftalmológicas e exames de imagens. Ressalta, porém, que soube 
após isso, que os representantes da Santa Casa se recusaram a assinar o termo aditivo 
do convênio. Questiona o que levaria a Instituição - num momento de grandes 
dificuldades, tal como o que vivencia no momento - a se negar a assinar algo que em 
tese a beneficiaria, visto que os valores a serem repassados seriam mais altos que os já 
recebidos. 
Aparte Vereador Julio Antonio Mariano: Cita que o setor jurídico da instituição 
achou por bem, que tal pactuação fosse feita por outro documento, e que o assinado 
na referida ocasião, seria apenas a prorrogação do convênio firmado em 2014, a fim de 
evitar problemas judiciais futuramente. 
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Posiciona-se contrário aos 
dirigentes da Santa Casa, sob a premissa de que mesmo os repassem tendo aumentado 
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seu valor, não se vêem resultados, o que transmite uma imagem de incompetência. 
Vereador Rogério Jean da Silva: Cita que a Instituição em momento algum deu 
indicações de sua pretensão em efetuar a pactuação de forma diversa. Menciona que 
em convênio já firmado entre a Prefeitura e a instituição, há a previsão de que o 
Executivo indique administrador para a mesma, porém tal contratação até o momento 
não aconteceu, mesmo já havendo um escolhido. 
Aparte Vereador Julio Antonio Mariano: Informa que a contratação ainda não foi 
concluída, pois estão somente aguardando a entrega dos documentos do gestor 
escolhido, para efetivar a contratação. 
Vereador Rogério Jean da Silva: Cita ter também observado no contrato, a previsão 
de dez cirurgias eletivas por mês, sendo assim, desde julho passado até o momento, 
em tese, deveriam ter sido realizadas pelo menos 90 cirurgias.  
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Diz que mesmo as pessoas que se 
dizem trabalhar pelo amor, e para ajudar a Santa Casa, recebem para fazer isso. 
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Cita como alguém vindo da 
iniciativa privada, ouvir que um gestor contratado, mesmo com um prazo de quinze 
dias para entregar seus documentos, não o faz, a impressão que têm é de falta de 
interesse respeito.   
Vereador Rogério Jean da Silva: Conclui que infelizmente o problema de saúde 
pública em São Roque, não se trata somente da questão financeira, mas sim 
administrativa e quem paga por isso é a população. 

 
Ordem do Dia: 

 
Explicação Pessoal:  

1. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que sempre vem a plenário para fazer 
cobranças ao Executivo, que embora passados um ano e três meses de mandato, não 
apresenta mudanças no cenário municipal. Comenta a respeito da atual situação da 
educação no município, com creches que não detém a mínima condição de abrigar as 
crianças, além das filas de espera pelas quais muitas mães que precisam trabalhar, 
passam, a fim de conseguir uma vaga para seus filhos.  
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Menciona que na Vila Amaral, há um 
prédio abandonado, mas que poderia ser utilizado para utilização de alguma escola, 
pois há pontos da cidade sobrecarregados por alunos de outros locais.  
Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Diz ser inadmissível que um descaso 
tão grande esteja sendo feito com as crianças, e que o atual Diretor de Educação não 
tem dispensado esforços para melhorar esse contexto, e que este deve ser substituído. 
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Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Afirma que ainda há tempo para recuperar a 
atual administração e que as críticas são feitas no intuito de colaborar com esta. Cita 
que as críticas ao atual Diretor de Educação são quase unânimes, pois o trabalho por 
ele desempenhado não tem agradado e deixado muito a desejar, sendo o correto que 
deixasse o cargo e continuasse somente como Vice-Prefeito. Comenta os problemas 
com o transporte coletivo, bem como, com a empresa de coleta de lixo, cujo contrato 
emergencial teve que ser mantido, pois supostamente uma funcionária teria cometido 
um erro no trâmite da licitação. Cobra que tais fatos sejam efetivamente apurados, pois 
a população merece esclarecimentos. 
Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Ressalta que a Licitação é algo muito 
grande, e que envolve várias etapas, para que seja atribuída o fato de uma renovação 
de contratos emergenciais a um simples erro de funcionário. 
Aparte Vereador Julio Antonio Mariano: Afirma que apóia o governo simplesmente 
porque em tudo o que precisa é atendido, e que no momento que passar a não ser 
atendido aí então serão cabíveis críticas. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Afirma não partilhar do mesmo ponto de 
vista, e que diversas regiões do município não tem todas as suas necessidades 
atendidas e por esse motivo não devem também partilhar da mesma opinião. 

2. Vereador Etelvino Nogueira: Lembra que no ano passado já havia alertado a 
respeito de muitas das coisas que vêm acontecendo na cidade atualmente, porém 
muitas pessoas não concordavam. Cita que mesmo o Prefeito seja o responsável maior 
por tudo o que ocorre no Executivo, ele não consegue controlar sozinho tudo o que lá 
ocorre, e para isso tem-se os diretores e funcionários, os quais possuem o dever de 
efetuar suas funções com todo o zelo devido. Menciona que o Prefeito convocou os 
vereadores para uma reunião e demonstrou sua preocupação em reparar o erro 
ocorrido na última abertura de licitação para contratação de nova empresa para coleta 
de lixo, de tal modo que já solicitou nova abertura de concorrência, cujo prazo já 
iniciou. Afirma que assim como todos na cidade, sente a ânsia do atual Prefeito pelo fim 
dos contratos emergenciais. Diz estar confiante de que tal situação se resolverá, e que 
a nova licitação fluirá da maneira correta, pois o que houve com a anterior foi somente 
uma perda de prazos. 
Aparte Vereador Newton Dias Bastos: Ressalta que das denúncias feitas ao 
tribunal de contas referente ao caso, somente uma foi acatada, que se trata 
exatamente da questão de um erro quanto à data, e que o responsável já foi 
devidamente punido. 
Aparte Vereador Julio Antonio Mariano: Esclarece que quanto à questão das 
cirurgias seletivas - diferentemente do que ocorria em 2013, quando o governo 
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estadual encaminhava recursos a mais - essas são feitas por contratos à parte, e o 
convênio atual não as abrange.  
Vereador Etelvino Nogueira: Diz esperar que os problemas com transporte coletivo 
sejam também resolvidos. Afirma estar preocupado também com a situação da 
educação no município. Cita que já sugeriu ao Prefeito diversas vezes que exonerasse o 
atual Diretor de Educação, pois esse não está desempenhando seu papel de maneira 
efetiva. Ressalta que o intuito desta Casa, além de dar sugestões, é auxiliar o Executivo 
na resolução de problemas dessa espécie. Diz que o Departamento de Educação da 
Prefeitura parece estar blindado a sugestões ou críticas e é necessário que haja pessoas 
que ouçam o clamor da população, que cobra por melhoras. 
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Diz que embora quem não 
acompanhe a política diariamente possa não entender, os números apresentados pela 
própria Santa Casa demonstram que seu o verdadeiro problema é a incompetência dos 
dirigentes. 

Encerram-se os trabalhos às 19h48min. 
 
 
 


