
 

Ata da 31ª Sessão Ordinária de 1 de outubro de 2018. 
2º Período Legislativo Ordinário - 17ª Legislatura. 

     Presidência: Newton Dias Bastos e Alacir Raysel 

  Secretaria: Rogério Jean da Silva e José Alexandre Pierroni Dias 

Vereadores Presentes: Alacir Raysel, Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira,  
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.  
Vereador Ausente: Israel Francisco de Oliveira  

Início dos trabalhos às 14h13min 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos pelo Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo. 

1. A Ata da 30ª Sessão Ordinária, realizada em 24 de Setembro de 2018, foi lida e 
aprovada por unanimidade; 

2. A Ata da 22ª Sessão Extraordinária, realizada em 24 de Setembro de 2018, foi lida e 
aprovada por unanimidade; 

3. A Ata da 23ª Sessão Extraordinária, realizada em 24 de Setembro de 2018, foi lida e 
aprovada por unanimidade; 

4. O Primeiro secretário faz a leitura do Ofício nº 612/2018-GP, do Poder Executivo, 
referente ao pedido de retirada do Projeto de Lei nº 049/2018-E. A Solicitação de 
Retirada foi aprovada por unanimidade em única discussão e votação simbólica. 

5. Em razão da renúncia ao cargo de 2º Vice-Presidente da Mesa Diretora, do Vereador 
Marcos Roberto Martins Arruda, face à sua nomeação como Líder de Governo, na forma 
do Art. 43, do Regimento Interno, procedeu-se a eleição para o cargo vago. Por 
unanimidade foi eleito o Vereador Alacir Raysel que, ato contínuo, foi empossado 2º 
Vice Presidente, cujo mandato finda-se em 31 de Dezembro de 2018. 

Projetos do Executivo: 
1. Veto nº 06/2018-E, 25/09/2018 de autoria do Poder Executivo, que “Veta o 

Autografo nº 4.847, de 03/09/2018 integralmente (Projeto de Lei nº 068-L, 
09/08/2018, de autoria do Vereador Rafael Tanzi de Araújo, que “Dispõe sobre a 
obrigatoriedade do Poder Executivo manter equipamentos equipe do Dep. de obras 
para execução dos serviços nos Distritos do Município de São Roque”; 

2. Projeto de Lei nº 073-E, 18/09/2018 de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 
sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 400.000,00 
(quatrocentos mil reais)”; 

3. Projeto de Lei nº 074-E, 18/09/2018 de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 
sobre a abertura no valor de R$ 6.039.483,00 (seis milhões, trinta e nove mil, 
quatrocentos e oitenta e três reais)”; 

4. Projeto de Lei nº 075-E, 18/09/2018 de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 
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sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 700.000,00 
(setecentos mil reais)”; 

5. Projeto de Lei nº 076-E, 18/09/2018 de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 
sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 14.118,00 (quatorze mil, 
cento e dezoito reais)”; 

6. Projeto de Lei nº 077-E, 18/09/2018 de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 
sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.840.000,00 (um 
milhão oitocentos e quarenta mil reais”; e 

7. Projeto de Lei nº 078-E, 18/09/2018 de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 
sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.710.709,76 (um milhão, 
setecentos e dez mil, setecentos e nove reais e setenta e seis centavos)”. 

Projetos do Legislativo: 
1. Proposta de Emenda nº 067-L, 26/09/2018 de autoria do Vereador Etelvino 

Nogueira, que “Revoga o Art. 155 da Lei Orgânica Municipal”; 
2. Projeto de Lei nº 079-L, 27/09/2018 de autoria do Vereador José Alexandre Pierroni 

Dias, que “Institui o mês de agosto como o mês do Aleitamento materno – Agosto 
Dourado”; 

3. Projeto de Lei nº 080-L, 27/09/2018 de autoria do Vereador José Alexandre Pierroni 
Dias, que “Institui o Programa de Higiene Bucal Infantil no âmbito da Estância Turística 
de São Roque”; 

Requerimentos: 
1. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo Nº 177/2018 – Solicita 

informações do Poder Executivo com relação à execução das ações consignadas na Lei 
Orçamentária Anual do Município através de Emendas Impositivas. 

2. Vereador Alfredo Fernandes Estrada Nº 178/2018 – Solicita informações sobre a 
possibilidade da realização do serviço de limpeza das bocas de lobo, localizadas na 
Estrada do Candor, Bairro Guaçu.  

3. Vereador José Alexandre Pierroni Dias Nº 179/2018 – Solicita informações 
referentes a Ponte localizada na Rua Capitulina dos Santos, Bairro do Pavão. 

Indicações: 
1. Vereador Rafael Tanzi de Araújo nºs 730/2018 – Solicita os serviços de 

motonivelamento e cascalhamento nas ruas do Bairro Vila Darcy Penteado, 
principalmente na Rua Arthur Pedro Rodrigues, Rua Ernesto Martins Pereira, e todas as 
demais. 

2. Vereador Etelvino Nogueira nºs 731 – Solicita serviços de operação tapa buracos 
na Rua Capitulina, Bairro do Pavão; 732 – Solicita serviços de operação tapa buracos 
na Estrada que liga o Carmo a Canguera; 733 – Solicita os serviços de 
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motonivelamento e cascalhamento na Estrada Pilão d’água, Bairro do Pilão D’água; 734 
– Solicita serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada das Pedras, Alto da 
Serra; 735 – Solicita serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada da 
Lagoa; 736 – Solicita serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada do 
Aguassaí, Bairro do Carmo; 737 – Solicita a colocação de uma placa advertindo que é 
“proibido jogar lixo neste local” na área localizada na Rua Capitulina, Bairro do Pavão; 
738 – Solicita serviço de motonivelamento e cascalhamento da Rua Amora, Bairro do 
Saboó; e 739/2018 – Solicita manutenção nas mesas e bancos da Creche 
Guadalberto, no Bairro do Carmo.  

3. Vereador José Alexandre Pierroni Dias nºs 740 – Solicita a colocação de braços de 
iluminação na Estrada Municipal do Xingu, altura do nº 38, Bairro do Carmo, próximo 
ao recanto do Sabiá; 741 – Solicita a colocação de braços de iluminação na Estrada 
Mario de Andrade, após a Capela do Santo Antonio; 742 – Solicita a construção de uma 
ponte nova na atual ponte localizada na Rua Capitulina dos Santos, Bairro do Pavão; 
743 – Solicita a recuperação da Ponte localizada no Bairro Guaçu, Vereador Arthur 
Salvetti; 744 – Solicita limpeza, capinação e roçada por toda extensão da Rua Anésio 
de Moraes, assim como lavagem da mesma, Vila Moraes; 745 – Solicita manutenção 
em todo telhado na EMEI Prof.ª Niobe Carlassara Fernandes, Rua José Henrique da 
Costa, 300, Jardim Bela Vista; e 746/2018 – Solicita o corte de uma árvore (painera) 
na Rua Antonio Joaquim de Moraes, Cambará.  
            Moções: 

1. Vereador Julio Antonio Mariano nº 147/2018 - De Pesar pelo falecimento do 
estimado Senhor Élcio Roque Boccato. 

2. Vereador José Luiz da Silva César nº 148 - De Pesar pelo falecimento da estimada 
Senhora Terezinha de Moraes de Camargo. 

3. Vereador Newton Dias Bastos nº 149 – De Pesar pelo falecimento do estimado 
Senhor Ex- Vereador Moacir Vitório. 

4. Vereador Alfredo Fernandes Estrada nºs 150 - De Pesar pelo falecimento da 
estimada Senhora Helena Sebastiana da Silva; e 151/2018 –  De Pesar pelo 
falecimento do estimado Senhor Pedro Luiz Della Dea.  

Matérias analisadas no expediente: 
1. Moção de Pesar – a Mesa Diretora as encaminhará. 
2. Indicações – a Mesa Diretora as encaminhará. 

Tribuna: 
1. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Fala que está sendo questionado por 

munícipes se é verdade que a entrada da festa Expo Floral, subirá para 32 reais. Explica 
que o espaço onde é realizada a festa é público, é uma casa do povo. Diz que a São 
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Roque está se assemelhando a cidade de Campos do Jordão. Comenta que a cidade de 
Campos do Jordão foi totalmente separada, e quem vai do lado turístico da cidade, 
frequenta bares, restaurantes e vê coisas bonitas, e do outro lado, tem até medo de ir. 
Fala que Campos do Jordão é para turistas, e São Roque é para empresários e turistas. 
Lembra que a entrada da Expo Floral custava 8 reais, depois 12 reais e torce para que 
esse valor de 32 reais, não seja verdade, Diz que São Roque não está sendo 
direcionada para o povo são-roquense e há um grupo de empresários interessados 
apenas no lucro, e não na população. Alerta quanto ao Projeto de Lei 49/2018-E, que 
autoriza a alienação de imóvel de propriedade do município de São Roque. Diz que esse 
tipo de projeto precisou ser impedido de ser votado pelos Vereadores. Fala que uma 
pessoa comum pode errar um cálculo, no entanto, o Administrador Público, não pode 
cometer esse tipo de erro. 
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que o valor venal de uma das 
propriedades era de aproximadamente 900 mil reais e estava sendo avaliado em pouco 
mais de 200 mil reais. 
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Diz que é difícil não levantar a questão de que 
há algo errado, e que é possível que o Ministério Público e a Polícia Federal, venham 
investigar esta Casa, e os Vereadores sequer saberão o que estará acontecendo. Deixa 
claro que não apoia nenhum dos Governos, nem o anterior, nem o atual. Questiona o 
porquê do Prefeito ter retirado esse projeto, se no seu julgamento estava certo. Fala 
que não tem bobos ou ingênuos na Câmara e não defende o Prefeito e sim a 
população. Comenta que está sendo proposto pelo Prefeito, um projeto para isentar o 
pagamento do IPTU e que a príncípio, as pessoas podem pensar que é um bom projeto. 
Exemplifica que quem deve altas quantias serão beneficiados por esse projeto e 
pretende fazer uma emenda ao mesmo, limitando o teto para isenção no máximo em 
20 mil reais.  

2. Vereador Rogério Jean da Silva: Fala que em visita à sede da CCR/Viaoeste, foi 
juntamente com o Presidente desta Casa Niltinho Bastos, tratar da questão dos 
acidentes que constantemente têm acontecido na Rodovia Raposo Tavares entre os Km 
56 e 59. Sabe que praticamente a maioria dos acidentes acontece pela imprudência, 
negligência ou imperícia dos condutores, que não respeitam a legislação. Diz ter 
solicitado à CCR/Viaoeste, que adote as medidas necessárias, para evitar que esses 
acidentes continuem acontecendo. Fala sobre a corrida de charretes, ocorrida na noite 
de 29 de Setembro, na altura do Km 64, entre o Bairro do Marmeleiro em São Roque e 
a cidade de Mairinque. Cita que nessa ocasião, foi gravado um vídeo, deixando claro 
que o animal sofreu uma queda, e foi lesionado. Entende que essa modalidade de lazer 
põe em risco a vida do cidadão e do próprio animal. Comenta que enviou dois Ofícios, 
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sendo um para a Polícia Rodoviária, solicitando a intensificação da fiscalização e 
operações para coibir tais práticas no trecho e outro à CCR/Viaoeste, solicitando a 
colocação de placa indicativa da proibição de circulação de veículo com tração animal 
no local, entre os Km 63 e 64 da Rodovia Raposo Tavares. 

Ordem do Dia: 
1. Projeto de Lei Nº 049/2018-E, 28/05/2018, de autoria do Poder Executivo, que 

“Autoriza a alienação de imóveis de propriedade do Município de São Roque que 
especifica e dá outras providências e Emendas”. O Projeto foi retirado a pedido do 
Executivo. 

2. Projeto de Lei Nº 78/2018-L, 19/09/2018, de autoria do Vereador Rogério Jean da 
Silva, que “Altera a redação do artigo 1º, da Lei Municipal nº 4.300/2014”. O Projeto foi 
aprovado por unanimidade, em única discussão, votação nominal e maioria simples. 

3. Projeto de Resolução Nº 013/2018-L, 20/09/2018, de autoria do Vereador Rogério 
Jean da Silva, que “Altera o artigo 214 do Regimento Interno da Câmara Municipal de 
São Roque e insere § 1º ao mencionado artigo”. O Projeto foi retirado a pedido do 
autor.   

4. Projeto de Lei Complementar Nº 004/2018-E, 11/09/2018, de autoria do Poder 
Executivo, que “Dispõe sobre a quitação de débitos fiscais com isenção de juros e 
multa, para fins de proporcionar aos cofres públicos a arrecadação de valores 
representativos de débitos tributários e não tributários e dá outras providencias”. O 
Projeto foi aprovado por unanimidade em primeira discussão, votação nominal e 
maioria absoluta 

5. Projeto de Lei Nº 74/2018-E, 18/09/2018, de autoria do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 6.039.483,00 
(seis milhões, trinta e nove mil, quatrocentos e oitenta e três reais)”. O Projeto foi 
aprovado em unanimidade por primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta.  

6. Projeto de Lei Nº 75/2018-E, 18/09/2018, de autoria do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 700.000,00 
(setecentos mil reais)”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em primeira discussão, 
votação nominal e maioria absoluta. 

7. Requerimentos nº 177 a 179/2018, foram aprovados por unanimidade. 
Explicação Pessoal: 

1. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala sobre a inauguração de nova sede da 
Vigilância Sanitária, agora localizada em um prédio frente à Praça da República, 
ocorrida na última semana. Afirma que o prédio escolhido para as novas instalações, 
pertence à pessoas ligadas ao Prefeito. Comenta que o prédio que abrigava o antigo 
SESI, localizado na Rua Santa Quitéria, na Vila Irene, seria um local ideal para 



 
Ata da 31ª Sessão Ordinária de 01 de Outubro de 2018. 

2º Período Legislativo Ordinário - 17ª Legislatura. 
  
 

6 

instalação da Vigilância Sanitária, pois conta com estacionamento, e um espaço maior, 
sem escadas – ao contrário do prédio que foi alugado – além de não haver custos 
adicionais, visto tratar-se de propriedade da Prefeitura.  Cita que por conta de muitos 
gastos que poderiam ser evitados pela atual administração, há ocasiões em que faltam 
recursos até mesmo para efetuar desentupimento de bocas de lobo. Conta que o prédio 
público localizado na Rua Santa Quitéria encontra-se abandonado e tomado pela 
vegetação, sendo que poderia ser utilizado pela Prefeitura para diversas coisas. 
Menciona a presença dos funcionários da Santa Casa presentes na sessão para 
reivindicar melhores condições de trabalho e seus salários atrasados. Afirma que as 
pessoas que administram a Santa Casa não são culpados pelo atual cenário, e sim o 
Executivo, pois todos os meses faltam recursos para sanar as despesas da instituição. 
Expõe sua indignação com o fato de o Executivo preferir pagar altos valores de aluguel, 
deixando de utilizar imóveis públicos ociosos.   
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Afirma que os moradores de bairros de 
periferia até o momento não foram beneficiados pelos serviços da frente de trabalho, 
que já são aguardados há mais de seis meses.   
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta que alguns locais da cidade, na 
ocorrência de chuvas mais fortes, algumas pontes acabam caindo e até o momento não 
foram consertadas. Diz que é preciso que a população se una para buscar soluções 
para a situação do município, que somente piora.   

2. Vereador Etelvino Nogueira: Lembra que na próxima semana já teremos ciência ao 
menos que quais candidatos disputarão o segundo turno das eleições, ou então qual o 
vencedor já em primeiro turno, hipótese pouco provável, dada a divisão de votos que 
pode ser observada pelas pesquisas. Afirma que a máquina pública num modo geral 
tornou-se sobrecarregada e o descontentamento social é grande em vários aspectos 
tais como saúde, educação, entre outros. Diz visualizar tal cenário com grande tristeza, 
porém, lições podem ser tiradas dessas eleições. Questiona se algum dia será 
encontrada alguma solução, e a Santa Casa conseguirá sobreviver de janeiro a 
dezembro sem todos esses percalços enfrentados nos últimos anos. Conta que após 
algum tempo de espera, as obras no bairro Caetê foram retomadas. Menciona que se 
tudo der certo dentro de 15 ou vinte dias ao menos a primeira parte da obra será 
concluída. Comenta que está acompanhando o andamento do projeto de recuperação 
da ponte que faz divisa entre Ibiúna e São Roque, e que foi objeto de Requerimento do 
vereador José Alexandre. Diz que ele e o Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes 
parabenizaram ao Prefeito João Mello, ao Vereador Pedro D’água e a Engenheira e 
Secretária de Obras Priscila, ambos de Ibiúna, além do Secretário de Obras de São 
Roque e a todos os funcionários, pois deram condições para a implantação de passarela 
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no local, cedida pelo município de Ibiúna.    
Aparte Vereador Newton Dias Bastos: Parabeniza o Vereador Etelvino pelo 
empenho no trabalho para a recuperação da referida ponte. Salienta que esse é mais 
um exemplo de que não há mais como caminhar sozinhos, mas em parceria com 
nossos vizinhos. 
Vereador Etelvino Nogueira: Fala sobre o problema da falta de água em grande 
parte de nosso município. Cita como exemplo de local que já sofre com falta de água a 
Vila Lino. Afirma que será necessário juntamente com a Sabesp, buscar soluções para 
esse problema.  
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Lamenta o fato de a Sabesp não ser 
parceira de nossa Administração. Cita que há poucos caminhões pipa para atender às 
necessidades da população. 
Vereador Etelvino Nogueira: Ressalta que é necessário com urgência convocar que 
o Executivo e a Sabesp para buscar uma solução para esse problema, antes que ele 
tome proporções ainda maiores e se torne mais difícil de resolver.  

3. Vereador José Luiz da Silva César: Menciona que há diversos assuntos importantes 
a serem tratados no município, porém, no momento não há nada mais importe que os 
problemas enfrentados na área de saúde. Cita que desde o início de seu mandato tem 
questionado a Santa Casa que em momento algum apresentou planilha com a relação 
de despesas, simplesmente afirmar que precisam de determinada valor para manter-se. 
Fala sobre a importância de discutir os motivos do aumento da passagem de ônibus. 
Informa que foi importante os vereadores terem solicitado o adiamento da votação do 
Projeto que pretendia suspender tal aumento. Conta que a população tem o cobrado 
muito por uma solução.  Afirma torcer para que o referido Projeto seja derrubado, pois 
a seu ver é ilegal. Diz ter a sensação de que vem a esta Casa apenas para perder seu 
tempo, pois, se não fizer parte da maioria nenhum projeto seu é aprovado. Cita um 
projeto muito importante de sua autoria, que mesmo após ser amplamente discutido 
nesta Casa, aprovado com 12 votos favoráveis e 2 contrários, parecer jurídico 
derrubado, ao chegar ao Executivo, o Prefeito o vetou, teve veto foi mantido por esta 
Casa. Questiona se há algum vereador bipolar nesta Casa, pois tal mudança de votos é 
no mínimo contraditória. Cita que isso é uma vergonha, pois foi vetado um Projeto que 
traria recursos à Prefeitura, visto que autorizava que pessoas que estivessem em débito 
fiscais com o Executivo, poderia pagar com serviços. Menciona que tal Projeto geraria 
recursos ao Executivo, além de reduzir gastos. Aduz que o Executivo não esteja 
necessitando de recursos, haja vista não se importar em pagar um aluguel de mais de 
12 mil reais por mês, para acomodar o setor de zoonoses mesmo o Executivo dispondo 
de espaço próprio capaz de abrigá-lo sem custo algum. Conta que projetos importantes 
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seus foram rejeitados nesta Casa, e no Senado Federal projetos análogos foram 
aprovados. Diz estar cansado de apresentar projetos e nenhum deles ser aprovado, 
pelo simples fato de não fazer parte da maioria. Fala da necessidade de os vereadores 
se conscientizarem, pois aqui estão para representar o povo e não interesses próprios.    

Encerram-se os trabalhos às 17h29min. 
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