
 

Ata da 12ª Sessão Ordinária de 22 de abril de 2019. 
3º Período Legislativo Ordinário - 17ª Legislatura. 

          Presidência: Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Rogério Jean da Silva e  
Julio Antonio Mariano 

  Secretaria: José Alexandre Pierroni Dias e Alacir Raysel 
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 14h12min. 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos pelo Vereador Marcos Roberto Martins Arruda. 

1. A Ata da 11ª Sessão Ordinária de 2019, realizada em 15 de abril de 2019, foi lida e 
aprovada por unanimidade; 

2. A Ata da 9ª Sessão Extraordinária de 2019, realizada em 15 de abril de 2019, foi lida e 
aprovada por unanimidade; 

3. Parecer Nº 65/2019 ao Projeto de Lei Nº 42/2019, 17/04/2019 de autoria do 
Vereador Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Parecer ao Projeto de Lei Nº 
42/2019, de autoria do Vereador Julio Antonio Mariano, que “Altera a Lei nº 4.143, de 
05/02/2014, que "Institui o Sistema de Estacionamento Rotativo pago, nas vias e 
logradouros públicos denominado "Zona Azul São Roque". O Parecer Contrário foi 
rejeitado por 09 (nove) votos contrários e 05 (cinco) votos favoráveis dos Vereadores 
Alfredo Fernandes Estrada, José Luiz da Silva César, Rafael Marreiro de Godoy, Rafael 
Tanzi de Araújo e Rogério Jean da Silva em única discussão e votação nominal. 

4. O Primeiro Secretário faz a leitura do Balancete de Despesa e Receita da Câmara 
Municipal referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2019 e informa que o mesmo 
encontra se para consulta na Assessoria Técnica Legislativa. 

Projetos do Legislativo: 
1. Projeto de Lei Nº 36/2019-L, 25/02/2019 de autoria do Vereador José Alexandre 

Pierroni Dias, que “Dispõe sobre instalação de brinquedos adaptados para crianças com 
deficiência em locais públicos e privados de lazer no âmbito da Estância Turística de 
São Roque”. 

2. Projeto de Lei Nº 41/2019-L, 01/04/2019 de autoria do Vereador José Alexandre 
Pierroni Dias, que “Institui no âmbito da Rede Municipal de Ensino da Estância Turística 
de São Roque o Programa de Sustentabilidade Ambiental”. 

3. Projeto de Lei Nº 43/2019-L, 04/04/2019 de autoria do Vereador José Alexandre 
Pierroni Dias, que “Institui o Plano Municipal do Livro,  Leitura, Literatura e Biblioteca 
(PMLLB) no Município de São Roque, com o fim de assegurar a todos o acesso ao livro, 
à leitura e à literatura”. 
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4. Projeto de Lei Nº 49/2019-L, 22/04/2019 de autoria do Vereador Rogério Jean da 
Silva, que “Insere no Calendário Oficial da Estância Turística de São Roque a "Corrida 
Internacional de Aleluia"  a ser realizada e comemorada todo sábado de aleluia”. 

Indicações: 
1. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Nº 327/2019 - Solicita 

motonivelamento e cascalhamento da Estrada do Aguassaí; 
2. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 328 - Solicita colocação de placa de 

identificação de ambos os lados da Av. Zito Garcia.; Nº 329 - Solicita os serviços de 
motonivelamento e cascalhamento na Estrada dos Godinhos.; Nº 330 - Solicita a 
recuperação asfáltica da Rua Vereador Rodolfo Arthur Salvetti.; Nº 331 - Solicita a 
implantação de um protocolo eletrônico na prefeitura para os munícipes.; Nº 332 - 
Solicita roçada no canteiro existente na rotatória entre as Ruas Paes Leme, Lions Clube 
e Tibério Justo da Silva.; Nº 333 - Solicita roçada nas margens do córrego que liga as 
Ruas Anhanguera com a Raposo Tavares e Afonso Sardinha.; Nº 334/2019 - Solicita 
motonivelamento e cascalhamento nas Ruas Benedita Cardoso Dini, Prefeito José 
Antonio Sanches Dias e Aureliano Marreiro.; 

3. Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Nº 335 - Solicita o corte das árvores da 
Praça da República; Nº 336 - Solicita o corte de uma árvore seca na creche do 
Cambará; Nº 338 - Solicita a retirada dos brinquedos quebrados para reforma da 
Creche Cambará; Nº 339 - Solicita a realização de operação (tapa buracos) na Rua 
Antonio dos Santos Santinho, Parque 9 de Julho; Nº 340 - Solicita a limpeza nos 
bueiros na Rua Maria Martinho da Costa, próximo o nº61, Cambará; Nº 341/2019 - 
Solicita reparos no asfalto próximo da guia da Rua Maria Martinho da Costa, próximo 
ao nº61, Cambará; 

4. Vereador Alacir Raysel: Nº 337/2019 - Solicita ligação de esgoto da Rua Dom José 
Gaspar com a Rua São Manoel, Jd.Villaça.; 

5. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 342 - Solicita os serviço de motonivelamento e 
cascalhamento na Estrada da Serrinha, bairro do Carmo; Nº 343 - Solicita os serviço 
de motonivelamento e cascalhamento nas ruas do Loteamento Clube dos Oficiais, 
bairro do Carmo; Nº 344 - Solicita os serviço de motonivelamento e cascalhamento das 
Estradas do Aguassai e Paraíso, bairro do Carmo e bairro do Pavão; Nº 345 - Solicita 
os serviço de motonivelamento e cascalhamento das ruas do Loteamento Jardim 
Camargo, bairro do Carmo; Nº 346 - Solicita os serviço de motonivelamento e 
cascalhamento das ruas dos Loteamentos, Sun Valey, Las brisas , chácara Aurora; Nº 
347 - Solicita os serviço de motonivelamento e cascalhamento das Estradas Juca 
Rocha, Pilão d'água e da Lagoa; Nº 348 - Solicita os serviços de motonivelamento e 
cascalhamento das ruas dos Loteamentos Mombaça 1, 2 e 3; Nº 349 - Solicita os 
serviço de motonivelamento e cascalhamento das ruas do Loteamento das Acácias 
bairro do sáboo; Nº 350 - Solicita os serviço de motonivelamento e cascalhamento da 
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Estrada do Mikame, Takeda, bairro do Carmo; Nº 351/2019- Solicita os serviço de 
motonivelamento e cascalhamento na Estrada Rio abaixo, bairro do Pavão; 

Moções: 
1. Vereador Alfredo Fernandes Estrada Nº 42/2019 - De Congratulações à ADAS 

pela organização do Jantar Beneficente, em favor da construção do prédio da sede, 
realizado no último dia 16 de março. A Moção foi aprovada por unanimidade em única 
discussão e votação simbólica.  

2. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Nº 43/2019 - De 
Congratulações aos proprietários do Crossfit Studio Power pela participação na edição 
do “Wod League Rocky Mountain Edition”. A Moção foi aprovada por unanimidade em 
única discussão e votação simbólica.  

3. Vereador Alacir Raysel: Nº 50/2019 - De pesar pelo falecimento do estimado 
Senhor Leonisio Martinez; 

4. Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Nº 51 - De pesar pelo falecimento da 
estimada Senhora Maria de Lima; Nº 52/2019 - De pesar pelo falecimento do 
estimado senhor Renato Moraes; 

5. Vereador Alacir Raysel, Newton Dias Bastos: Nº 53/2019 - De Pesar pelo 
falecimento da senhora Domenica Massi Mastrogiuseppe; 

6. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 54/2019 - De Pesar pelo falecimento da 
estimada Senhora Tereza dos Santos Silva. 

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 José Luiz da Silva César: Diz que a Santa Casa está enfrentando diversos 

problemas quanto a sua administração. Fala que é preciso ter apoio financeiro de 
outras cidades que usufruem do hospital, cita como exemplo os municípios de 
Mairinque, Ibiúna e Araçariguama. Ressalta que, no entanto, o maior contratempo que 
a Santa Casa enfrenta é quanto a sua má gestão e a qualidade de seus profissionais. 
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Conta que a dívida do hospital 
passou de R$20 milhões para R$52 milhões nesses últimos dois anos.  
Aparte Vereador Marcos Martins Arruda: Afirma que as dívidas contraídas pela 
Santa Casa são decorrentes do mandato passado.  
Vereador José Luiz da Silva César: Diz que enfrentará problemas com relação a 
falta de médicos, afirma que é necessário que exista pediatras e ginecologistas no 
hospital. Comenta também sobre a situação dos bairros afastados, cita o bairro do 
Vinhedo, fala que as estradas não estão sendo zeladas corretamente. Afirma que é 
preciso que os vereadores sejam honestos, cita que as obras acabadas não podem 



 
 
 

4

servir como campanha eleitoral.  
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Questiona os altos salários de 
determinados funcionários da Santa Casa. 
Vereador José Luiz da Silva César: Afirma que é preciso que os vereadores 
convivam em harmonia.  

2. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Diz que ele solucionou problemas do 
bairro Jardim Renê, juntamente com o auxílio do prefeito. Convida os vereadores da 
oposição para verificarem a aprovação dos moradores daquele local. Menciona os 
problemas da Santa Casa, fala que tomara providências se tiver ciência de alguma 
irregularidade ou de comportamentos inadequáveis da administração do hospital. 
Comenta que tenta ser sempre proativo buscando melhorias para o bem estar dos 
munícipes. Diz reconhecer que houve algumas falhas no governo, no entanto afirma 
que está com a consciência limpa. Declara que não deve explicações quanto a sua vida 
pessoal. Conta que não defenderá ninguém se estiver errado, cita o prefeito, afirma 
que cientificará os responsáveis se eventualmente descobrir falhas na gestão atual.   

Ordem do Dia: 
1. Projeto de Lei Nº 20/2019-E, 04/04/2019, de autoria do Poder Executivo, que 
“Autoriza permuta de imóveis e dá outras providências”. O Projeto foi aprovado por 
unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria absoluta. 

Explicação Pessoal:  
1. Vereador Rogério Jean da Silva: Diz que solicitou ao poder executivo para que seja 

criado um protocolo eletrônico com o intuito dos munícipes consultarem seus 
documentos na internet, visto que uma grande parte da população não tem a 
disponibilidade de ir à prefeitura porque trabalham no horário de funcionamento da 
mesma. Conta que fez um ofício o qual pede a contratação de pedreiros para 
trabalharem nos dois cemitérios do município, pois há inúmeras atividades que 
precisam de cuidado e que estão sendo realizados por organizações particulares, 
ademais relata que recebeu reclamações da população acerca dos valores cobrados nos 
serviços prestados desse local. Parabeniza o departamento da educação pelo sucesso 
da Corrida de Aleluia, diz que os custos foram diminuídos neste ano 2019. Agradece o 
Deputado Federal Capitão Augusto, o qual cedeu R$100.000,000 que foram atribuídos 
para que não houvesse taxa de inscrição na corrida deste ano, entretanto afirma que 
como houve um número alto de participantes, nem todos tiveram o benefício da 
gratuidade.  

2. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta que a prefeitura diminuiu as verbas 
repassadas para Santa Casa, o que resultou na subtração de um médico, comenta que 
os vereadores não podem ficar inertes quanto a essa situação. Questiona quais as 
medidas estão sendo tomadas pelo prefeito com relação ao alto salário de alguns 
administradores do hospital. Diz que seu anseio é que a Santa Casa seja classificada 
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como um bom hospital, todavia lamenta a situação que a mesma encontra-se.  
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Afirma que é preciso que o local tenha 
um conjunto de funcionários competentes. 
Vereadores Alfredo Fernandes Estrada: Fala que a população está questionando a 
qualidade do transporte público, diz que há falta de linhas em vários lugares da cidade. 
Fala que não é responsável pelos problemas causados pela empresa Mirage, pois votou 
contrário a subvenção do transporte coletivo. 
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Conta que foi criado uma comissão de 
vereadores para verificar eventuais falhas sobre a empresa prestadora deste serviço.  
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que é preciso que exista licitação para 
efetivar a contratação da empresa. 
Aparte Vereador Newton Dias Bastos: Cometa não foi feito licitação na no segundo 
contrato da empresa anterior.  

3. Vereador Etelvino Nogueira: Comenta que as discussões que devem ser pertinentes 
são aquelas que envolvem a renda do município, indaga os vereadores sobre como 
planejarão solucionar alguns contratempos em determinados setores da prefeitura. Diz 
que há inúmeras contas que necessitam ser pagas. Fala que a sociedade que está 
sustentando o poder público ao invés deste servir a população. Fala não só os 
municípios, como os estados e a união que estão perdendo o poder de investimento. 
Cita que é preciso ter prioridade no que gastar. Conta que está cansado de ver 
situações desagradáveis se repetindo na Santa Casa. Fala que no setor da educação um 
dos piores problemas é quanto à manutenção das escolas e ao salário dos professores. 
Aparte Vereador Newton Dias Bastos: Diz que governar é definir prioridades. Fala 
que dentro desta gestão estão tentando solucionar algumas complicações decorrentes 
da administração passada, ressalta houve a FENAESC que assumiu a Santa Casa de São 
Roque, durante a gestão do ex-prefeito Daniel, comenta que essa OS deixou o hospital 
em péssima situação, salienta que os donos da mesma estão presos.  
Aparte Vereador Júlio Antonio Mariano: Fala que deixou a Santa Casa com a 
mesma dívida como antigo Administrador que administrava a santa casa, e ressalta que 
não tem responsabilidades sobre o valor exorbitante que estão devendo para a mesma.  
Vereador Etelvino Nogueira: Comenta que é importante que exista um plano para 
sanar todas as dívidas do município. 

Encerram-se os trabalhos às 15h33min. 
 
 
 


