
 

Ata da 16ª Sessão Ordinária de 21 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 14h20min. 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos pelo Vereador José Alexandre Pierroni Dias. 

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

Requerimentos: 
1. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda Nº 82/2018 - Solicita informações 

referentes a troca de fornecedor de sangue da Santa Casa São Roque 
2. Vereador José Luiz da Silva César Nº 92/2018 - Solicita informações referentes à 

disponibilização de remédios de alto custo à população por parte do Poder Executivo 
Municipal 

3. Vereador Etelvino Nogueira Nº 93/2018 - Solicita informações referentes ao 
imóvel localizado na Rua Dr. Stevaux, que veio a desabar em 16 de maio de 2018, e se 
a obra estava em consonância com as exigências dispostas no Código de Obras e 
Edificações do Município. 

Indicações: 
1. Vereador Etelvino Nogueira Nº 434 - Solicita a conclusão do processo para leilão de 

máquinas, veículos e bens inservíveis da prefeitura; Nº 435 - Solicita a regularização da 
coleta de lixo no município; Nº 436 - Solicita com urgência que seja feita a licitação, 
para contratar empresa especializada, para instalação de iluminação pública no 
município; Nº 437 - Solicita com urgência a compra de um caminhão pipa para o 
departamento de obras; Nº 438 - Solicita com urgência a aquisição de um ônibus  para 
atender transporte diversos no município; Nº 439 - Solicita, caso não esteja incluído, 
no projeto da segunda fase do asfaltamento do Caetê contemple o trecho que liga até a 
estrada do Carmo passando pelo cruzamento da estrada capitão Jordão; Nº 440 - 
Solicita a limpeza das canaletas de captação de águas das chuvas as margens da 
estrada do Carmo; Nº 441 - Solicita providências junto a empresa responsável pela 
manutenção  da iluminação pública no município , que realize a manutenção nas 
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lâmpadas apagadas e acesas ,nas estradas do Carmo, Caetê e Aguassai; Nº 442 - 
Solicita providências urgentes para a imediata substituição de médico(a) nos postos de 
saúde, no período de suas férias ou por motivo de afastamento diversos.; Nº 443 - 
Solicita providências urgentes  referente ao encaminhamento do Projeto de lei sobre 
anistia para construção e débitos com a prefeitura 

2. Vereador José Alexandre Pierroni Dias Nº 445 - Solicita troca das caixas d'água de 
amianto por caixas d'água de plastico de todas as Escolas do Município.; Nº 446 - 
Solicita dedetetização da cozinha de todas as escolas do município.; Nº 447 - Solicita 
limpeza da calçada na Rua José Gomide de Castro, próximo à Capela Nossa Senhora de 
Fátima, Cambará.; Nº 448 - Solicita operação tapa-buraco na Rua Lions Clube e 
Sebastiana Silva Pontes, Jd. Flórida.; Nº 449 - Solicita operação tapa-buraco na Rua 
Santa Rosalina, Jardim Villaça.; Nº 450 - Reitera a Indicação 258/2018, solicitando a 
recuperação asfáltica na esquina das Ruas Antonio dos Santos Sobrinho e José Casali, 
Cambará 

3. Vereador Rogério Jean da Silva Nº 430 - Solicita a extensão de rede de energia 
elétrica na viela Therezinha Cristanelli, bairro do Junqueira.; Nº 431 - Solicita 
providências em relação a limpeza na viela Therezinha Cristanelli, a qual liga as ruas 
Tenente Francisco de Oliveira Campos e Barão do Rio Branco.; Nº 432 - Solicita a 
colocação de uma lombada de terra na Rua Argeu Lombardi, em frente ao nº760, 
Bairro Guaçu; Nº 433 - Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e 
cascalhamento na via com ínicio na Estrada dos Venâncios e término na Estrada das 
Três Cruzes".; Nº 444 - Solicita a colocação de bicos de luz ao longo da Rua Benedito 
Pedroso, Maylasky 
            Moções: 

1. Vereador Etelvino Nogueira Nº 60 - De Congratulações ao Senhor Durvalino Peres 
“Peres do Arizona”, Proprietário do Rancho Arizona; Nº 76 - De Pesar pelo falecimento 
do Senhor Atino Borba. 

2. Vereador Julio Antonio Mariano Nº 61 - De Congratulações à Sociedade Cívica e 
Religiosa Cavaleiros de São Jorge em face da brilhante organização da 89ª Romaria dos 
Cavaleiros de São Jorge. 

3. Vereador Rafael Tanzi de Araújo Nº 68 - De Congratulações à Empresa Vetti 
Tecnologia pela doação das câmeras para a Escola Estadual de Maylasky. O autor da 
Moção apresentou Requerimento Verbal solicitando o adiamento da discussão da 
votação para a próxima Sessão. O Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade. 

4. Vereador Alfredo Fernandes Estrada Nº 70 - De Congratulações ao "Agito São 
Roque" em face ao seu 11º aniversário 

5. Vereador Newton Dias Bastos Nº 75 - De Pesar pelo falecimento da estimada 
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Senhora Angelina Salvetti. 
6. Vereadores Israel Francisco de Oliveira, Rafael Marreiro de Godoy com o 

apoio de todos os Vereadores Nº 77 - De pesar pelo estimado senhor Armando 
Nunes Barril. 

7. Vereador Rafael Marreiro de Godoy Nº 78 - De pesar pelo falecimento do estimado 
senhor Genésio Rodrigues de Carvalho. 

8. Vereador Israel Francisco de Oliveira, Julio Antonio Mariano Nº 69 - De 
Congratulaçãoes ao Senhor Cleberson Grande Mielczarek "Raposo" pela realização do 
evento "Queima do alho". 

9. Vereadores José Alexandre Pierroni Dias, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, 
Newton Dias Bastos Nº 79 - De Pesar pelo falecimento da Senhora Dirce de Oliveira 
Caramez. 

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 Rafael Marreiro de Godoy: Diz que gostaria de falar dos êxitos, das 

conquistas e que tudo caminha bem no Governo do Prefeito Cláudio Góes, no entanto, 
sobe à tribuna triste. Fala que as ruas estão abandonas, sem manutenção, e em muitas 
delas não é possível passar carro de bombeiros, ambulância, ou viaturas de polícia. Diz 
que o povo está sofrendo calado, mas acredita que em algum momento “o gigante vai 
acordar”. Afirma que o Prefeito não está cumprindo com o seu trabalho, e nunca se viu 
pelas ruas de São Roque, tantas pessoas em situação de vulnerabilidade e mendigos, 
como hoje. Fala que na cidade se formou um grupo político, que se fechou, e 
abandonou o povo. Lembra que em outras gestões, quando o Vereador fazia uma 
reclamação em tribuna, imediatamente o Prefeito convidava o Vereador para obter 
maiores esclarecimentos do que estava ocorrendo, faziam reuniões com os seus 
Diretores. Afirma que hoje, os Vereadores falam todas as semanas em tribuna os 
problemas que estão acontecendo na cidade e o Prefeito, não se manifesta. Diz que 
São Roque é “mãe” de cidades vizinhas como Mairinque, Araçariguama, que se 
emanciparam, no entanto, qualquer uma dessas cidades estão muito melhor que São 
Roque, que parou no tempo. Afirma que a segurança, a saúde, estão de mal a pior, e 
vai continuar cobrando ações do Prefeito. Diz que o Vice-Prefeito, que hoje é Diretor do 
Departamento de Educação, não se importa com os professores, com as escolas e 
sequer sabe que há extintores de incêndio nas escolas. Fala que a empresa de ônibus, 
está destruída e os funcionários fazendo greve, e a empresa de lixo é a pior dos últimos 
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anos. Diz que o Governo do Prefeito Cláudio Góes é uma fraude, e gostaria que o 
Prefeito abandonasse a Prefeitura. Esclarece que não é contra a pessoa de Cláudio 
Góes, no entanto como Prefeito, não deu certo. 
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Diz que após praticamente 2 anos de 
Administração, o Prefeito já deveria começar a substituir aqueles Diretores que não 
desenvolveram bom trabalho. 
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Se preocupa com o silêncio dos bons, que em 
outros governos se pronunciaram e hoje se calam. 

2. Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Diz que sempre em tribuna, pede ajuda ao 
senhor Prefeito para o Departamento de Obras pelos vários problemas enfrentados na 
cidade. Fala que em Maylasky há um estádio municipal, que há algum tempo não tem 
condições de uso. Explica que solicitou a ajuda do Departamento de Obras para 
fazerem algumas melhorias que pudessem permitir o uso do estádio pelos munícipes. 
Diz que o Departamento de Obras, com poucas máquinas não pôde ajudar, e o 
Departamento de Esportes alegando não ter recursos, também não ajudou. Comenta 
que a comunidade em Maylasky é bastante unida, e se dispuseram a ajudar na obras 
do estádio. Fala que fizeram uma reunião entre o Departamento de Obras e a 
comunidade, na qual o Diretor do Departamento se prontificou a ajudar com materiais 
e a população entraria com mão de obra.  Diz que foi realizada uma reforma paliativa 
pela própria população, e explica que esse campo de futebol situado no estádio é a 
única diversão no bairro, e sequer a manutenção do mesmo era realizada. Fala que os 
munícipes se uniram para realizar um festival no campo e pediram para a Prefeitura 
fazer a poda do mato alto que estava no entorno do local e a resposta foi, “vamos ver o 
que dá pra fazer”. Esclarece que em Maylasky há apenas 1 funcionário para fazer a 
manutenção de todo o Distrito, e este estava machucado. Fala que o Departamento de 
Esportes disse que não poderia fazer o serviço, e o Departamento de Obras não tinha 
funcionário disponível para enviar. Diz que na sexta-feira, chegou uma equipe de São 
João Novo para fazer a limpeza no campo, no entanto, não trouxeram nenhum 
equipamento, nenhuma roçadeira, e apenas um funcionário fez a manutenção. Relata 
que no domingo, quando chegou no festival, ouviu reclamações dos munícipes. Diz que 
toda semana pede manutenção nas ruas, limpeza, roçada, e no entanto, não está 
sendo atendido.  
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que esta Administração está 
pecando em pequenas e com isso, coloca a população com a própria Administração. 
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Diz que a população da periferia está 
sendo mal assistida e a contratação da frente de trabalho está sendo mal conduzida. 
Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Fala que pela falta de equipamentos e 
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funcionários a Prefeitura começa a fazer um serviço e não consegue terminar. 
 

Ordem do Dia: 
1. 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”. O Projeto foi aprovado com 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, 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. 

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

3. Projeto de Lei Nº 46/2018-E, 14/05/2018, de autoria do Poder Executivo, que 
“Acrescenta o inc. VI e o § 3º no caput do art. 117 e altera o caput do art. 119, 
acrescentando aos 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”. 
O Projeto foi rejeitado por 08 (oito) votos contrários dos Vereadores Alacir Raysel, 
Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira, Flávio Andrade de Brito, Mauro Salvador 
Sgueglia de Góes, Newton Dias Bastos, Rafael Tanzi de Araújo e Rogério Jean da Silva 
e 07 (sete) votos favoráveis dos Vereadores Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre 
Pierroni Dias, José Luiz da Silva César, Julio Antonio Mariano, Marcos Augusto Issa 
Henriques de Araújo, Marcos Roberto Martins Arruda, Rafael Marreiro de Godoy em 
única discussão, votação nominal e maioria simples. 

4. 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 segunda discussão, votação nominal e maioria absoluta. 

5. 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)”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em primeira discussão, votação 
nominal e maioria absoluta. 
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6. 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)”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em primeira discussão, votação 
nominal e maioria absoluta. 

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

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

9. Requerimentos nºs: 082, 091 e 092/2018. Foram aprovadas por unanimidade. 
Explicação Pessoal:  

1. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que o Centro de Convivência do Idoso foi 
uma importante conquista para o município na época de sua abertura, e que coisas 
boas têm mesmo que perdurar no tempo, porém atualmente as pessoas que o 
frequentam têm enfrentado muitas dificuldades, sem apoio da Prefeitura. Cita ainda 
que o espaço físico local está precário. Fala sobre o péssimo estado de conservação das 
pontes de Bairros como o Guaçu. Afirma que todos os setores da administração atual 
têm enfrentado problemas, sem investimentos por parte do Executivo. Cita que é 
necessário ter pulso firme para resolver os problemas do município. Relata que em 
muitos dos Postos de Saúde do município há falta de remédios. 
Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Cita que na última semana muitos 
pais do Bairro São Julião tiveram que levar seus filhos a pé por 1 km para embarcarem 
no transporte escolar, por estradas de terra, em que há tempos não é feita 
manutenção. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Ressalta que há falta de investimento por 
parte do Poder Executivo em muitos setores. Cita que mesmo nos problemas mais 
simples de se resolver não são tomadas quaisquer providências. 
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Diz que é de conhecimento de todos 
que o município de São Roque recebeu recursos no valor de 3 milhões e meio do 
Deputado Estadual Milton Leite, sendo importante saber pra qual fim essa será usada. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que a administração tem inclusive 
atrapalhado o andamento do trabalho de alguns de seus funcionários, pois lhes falta 
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até mesmo ferramentas para trabalhar. Comenta sobre o problema da falta de vagas 
nas creches, enquanto cidades vizinhas noticiam que a lista de espera de suas creches 
foi “zerada.” Sugere a criação de loteamentos populares no município de São Roque 
bem como maiores investimentos nos setores que mais necessitam. 

2. Vereador Etelvino Nogueira: Menciona que em conversa recente com o Prefeito 
Municipal, foi discutido um assunto que já se prolonga por anos sem solução. Cita que 
muitos departamentos da Prefeitura iniciam seu trabalho às sete horas da manhã e 
outros às oito, porém os considerados mais importantes para o andamento da 
administração municipal, quais sejam: a Departamento de Divisão de Rendas, de 
Planejamento, de Administração e Departamento Jurídico iniciam seu expediente às dez 
horas da manhã e encerram às dezesseis. Menciona que os setores que fazem 
atendimento à população, serviços essenciais ao andamento dos trabalhos, com a 
emissão e pagamento de guias, protocolo de projetos, entre outras coisas, são os 
setores que trabalham menos tempo atendendo a população. Ressalta que nos dias 
atuais com a maioria dos serviços automatizados e com no mínimo duas horas a mais 
trabalhadas por dia, por esses departamentos, seja no período da manhã ou à tarde, e 
que fossem dedicadas a atender a população ajudaria significativamente na solução de 
muitos problemas dos munícipes. Cita que muitos dos proprietários de chácaras no 
município, mas que são moradores de outras cidades, por vezes somente lhes é 
possível tratar de assuntos relacionados à sua propriedade bem como a regularização 
da mesma ou qualquer outro assunto relacionado ao Poder Executivo, aos finais de 
semana, quando se deslocam para suas chácaras, porém a Prefeitura de nosso 
município não conta sequer com um departamento que faça plantões aos sábados para 
atender eventuais necessidades.  
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Cita que nosso município enfrenta 
problemas de arrecadação, e se houvesse plantão aos finais de semana possibilitaria 
que donos de chácaras pagassem eventuais contas pendentes com o município. 
Vereador Etelvino Nogueira: Menciona que a burocracia enfrentada e os inúmeros 
projetos sem andamento no Executivo, muitas vezes desestimulam as pessoas a 
regularizarem sua situação para com o município. Cita que juntamente a outros 
vereadores está cobrando por atitudes do Prefeito para a resolução de tais problemas. 

3. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Menciona que esteve junto ao Vereador 
Etelvino Nogueira, quando esse questionou o Prefeito quanto ao horário de 
funcionamento de alguns departamentos da Prefeitura e concorda que o Poder 
Executivo abra para atendimento ao público mais cedo, sendo das oito horas às 
dezesseis no mínimo. Cita que se o argumento for o horário de atendimento bancário 
que solicitem à agencia que abra mais cedo ou então que realizem convênio de ao 
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menos um caixa eletrônico para os pagamentos realizados no período em que as 
agências ainda estejam fechadas.  Cita também que seria importante um plantão de 
alguns departamentos aos finais de semana, para as pessoas que não tem tempo de 
resolver tais assuntos durante a semana e ainda levando-se em conta a necessidade de 
arrecadação pelo município. Cita que desde o ano passado vem trabalhando junto ao 
Deputado João Caramez na busca de recursos para melhoria nas pontes de alguns 
Bairros que se encontram em péssimas condições.  Cita que o Projeto para melhoria em 
três pontes já estão prontos e dependem apenas de liberação. Afirma ser ciente de que 
a cidade enfrenta inúmeros problemas, porém, ressalta que muitos desses são reflexos 
da má gestão da administração anterior. Diz esperar que sejam resolvidos ainda esse 
mês os problemas tidos com a empresa de coleta de lixo, bem como com a empresa de 
transporte público, pois tais questões têm causado muito transtorno à toda população 
são-roquense.  Relata que em breve será disponibilizado ao município cerca de três 
milhões de reais, por meio de um financiamento junto à Caixa Econômica Federal, que 
serão destinados ao investimento em maquinários para utilização do Departamento de 
Obras, bem como à compra de um micro-ônibus para o Departamento de Esporte 
Cultura e Lazer. Afirma que apesar de todos os problemas enfrentados há ainda 
aspectos positivos na administração atual. Cita que é importante para o Prefeito que ele 
tenha a seu lado pessoas que realmente estão preocupadas em solucionar os 
problemas do município.  

4. Vereador José Luiz da Silva César: Fala que há meses atrás, enviou um ofício ao 
Prefeito, solicitando o pagamento das licenças-prêmio em pecúnia. Comenta que esteve 
no gabinete do Prefeito, e alguns Vereadores estavam ali conversando sobre o mesmo 
assunto, e com a sua chegada, mudaram o assunto para a Santa Casa, no entanto, 
posteriormente, postaram em rede social, se colocando como autores da solicitação. Diz 
que não é um Vereador enciumado e pede maior união dos Vereadores, para que as 
solicitações tenham êxito. Fala que ao propor um Projeto de Lei para criação de um 
único Departamento, que fosse responsável pelos reparos nos veículos da Prefeitura, 
fez com o intuito de agilizar o conserto dos veículos. Comenta que não pôde participar 
da reunião para discutir questões da Santa Casa, e esteve conversando com a Diretora 
do Departamento de Saúde, que assim como este Vereador, também é favorável à 
intervenção. Fala que o Prefeito que é quem tem poderes para mudar toda esta 
situação não participou da reunião. Diz que tudo que foi conversado nessa reunião foi 
perda de tempo e que o Prefeito precisa participar dessas reuniões ou dar poderes para 
que a Diretora de Saúde possa tomar decisões. Fala da sua satisfação ao conseguir o 
corte dos coqueiros, que estavam atrapalhando a beira da Rodovia Quintino de Lima. 
Afirma que em momento algum foi assistido ou auxiliado pela Diretora do 
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Departamento de Meio Ambiente, e precisou acionar o Departamento de Estradas e 
Rodagem (DER) para fazer a avaliação e corte dos coqueiros. Diz que se a Diretora do 
Departamento de Meio Ambiente fosse sua funcionária, já teria demitido, pois jamais 
manteria no cargo uma pessoa incompetente. Fala da necessidade de todos os 
Vereadores se unirem e passarem ao Prefeito uma visão mais progressista. Diz que os 
Vereadores estão cansados de subirem em tribuna, falarem e nunca serem atendidos. 
Fala que é hora de dar um choque nessa Administração, é hora de chegar com solução, 
pois de problemas, o município está cheio. 

Encerram-se os trabalhos às 17h08min. 
 
 
 


