Ata da 6ª Sessão Ordinária de 11 de março 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
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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 Rogério Jean da Silva.
A Ata da 5ª Sessão Ordinária de 2019, realizada em 28 de fevereiro de 2019, foi lida e
aprovada por unanimidade;
Presidente coloca em discussão o Parecer Nº 41/2019 ao Projeto de Lei Nº
33/2019, 07/03/2019 de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação,
Parecer ao Projeto de Lei Nº 33/2019, de21/02/2019, de autoria do Vereador José Luiz
da Silva César, que “Dispõe sobre horário especial de atendimento a aposentados,
pensionistas idosos, gestantes e portadores de necessidades especiais PNEs nas
instituições financeiras do município de São Roque”. O Parecer Contrário foi Rejeitado
com 11 (onze) votos contrários e 03 (três) votos favoráveis dos Vereadores Alacir
Raysel, José Alexandre Pierroni Dias e Rogério Jean da Silva em única discussão e
votação nominal.
Projetos do Executivo:
Projeto de Lei Nº 15/2019-E, 22/02/2019 de autoria do Poder Executivo, que “Altera
o inciso VII do artigo 13 e "caput" do artigo 27, ambos da Lei Municipal 3.391,de 16 de
dezembro de 2009”.
Projeto de Lei Nº 16/2019-E, 28/02/2019 de autoria do Poder Executivo, que
“Autoriza a Prefeitura a conceder prêmios aos atletas melhores classificados na 72ª
corrida de Aleluia e dá outras providências”.
Projetos do Legislativo:
Projeto de Lei Complementar Nº 1/2019-L, 28/02/2019 de autoria do Vereador
Julio Antonio Mariano, que “Altera a redação do inciso I, Art. 20 da Lei Complementar
nº096/2018, de 23 de outubro de 2018 e dá outras providências”.
Projeto de Resolução Nº 5/2019-L, 01/03/2019 de autoria do Vereador Israel
Francisco de Oliveira, que “Altera a Resolução nº 13-L, de 30/10/1991, que "Dispõe
sobre REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE
SÃO ROQUE".
Requerimentos:
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1. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Nº 34 - Solicita informações sobre a
possibilidade da recuperação da Estrada do Candor;
2. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Nº 35 - Solicita
informações referentes ao valor venal de cada bairro do Município perante o aumento
na Lei Complementar nº 075/2014 e 096/2018, assim como o percentual do aumento
que sofreram cada bairro;
3. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Nº 36 - Solicita informações quanto ao
desabamento da Rua localizada na Volta Grande São João Novo; Nº 37 - Solicita
providências quanto a reforma das escolas municipais de São João Novo; Nº 38 Solicita informação sobre os casos de acidentes com escorpião desde 2007 na cidade
de São Roque; Nº 39 - Solicita informações sobre se em São Roque teve algum caso de
Lectospirose desde 2007; Nº 40 - Solicita informações da Prefeitura se há interesse de
criar o Programa Casa Abrigo para as mulheres que sofrem violência doméstica;
4. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Nº 41 - Solicita informações sobre a
possibilidade do Executivo arrumar uma maneira de solucionar o problema do Guaçu
que vem sofrendo com as fortes chuvas.;
5. Vereador Julio Antonio Mariano: Nº 42 - Solicita informações referentes as
emissões dos novos carnes de IPTU no Município;
6. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 43 - Solicita informações referentes aos valores
gastos com o carnaval de 2019 no Município;
Indicações:
1. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Nº 151 - Solicita o desassoreamento do rio
no centro de São João Novo; Nº 152 - Solicita a recontrução da Rua da Volta Grande;
Nº 153 - Solicita a reforma da creche de São João Novo; Nº 154 - Solicita o aumento
de vagas na creche de São João Novo; Nº 155 - Solicita reforma em todas as escolas
municipais de São João Novo; Nº 156 - Solicita poda de árvores no centro de São João
Novo, rua da Feira; Nº 157 - Solicita poda de árvores na rua Henrique Pinheiro,
próximo a escola estadual de São João Novo; Nº 158 - Solicita troca de lugar da lixeira
do centro da Volta Grande; Nº 159 - Solicita a colocação de uma lixeira ou container
na Rua Guizeppe Garzella, perto do bolsão de onibus de São João Novo; Nº 160 Solicita poda de árvore próxima a estação de São João Novo;
2. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 161 - Solicita a realização dos serviços de
motonivelamento e cascalhamento URGENTE na estrada dos Godinhos, no bairro de
Canguera; Nº 162 - Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e
cascalhamento nas Alamedas Jacarandás e Quaresmeiras, bem como em todas as
demais vias existentes no bairro Planalto Verde.; Nº 163 - Solicita a viabilização de
recursos financeiros, se possível oriundos do DADE para que seja pavimentada a
Estrada dos Pessegueiros, que possui início no bairro do Gabriel Piza até a imediações
de Maylasky.; Nº 164 - Solicita o serviço de poda de árvores na Praça do Largo dos
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Mendes, principalmente nas árvores próximas aos postes de iluminação.; Nº 165 Solicita a pavimentação da Travessa Carmem Cobello, localizada no bairro Jardim
Flórida.; Nº 166 - Solicita a realização dos serviços de roçada nos dois pontos de
ônibus da Rua Walter Felipo.; Nº 167 - Solicita a colocação de um corrimão na viela
existente entre a Travessa Guilhermino Vieira Duro e a rua Thomaz Antonio Gonzaga
no bairro Paisagem Colonial.; Nº 168 - Solicita que seja realizado recapeamento nas
ruas Walter de Felipo, Alcides de Souza, Chad Kaid, Lírios, Rosas, Ida, Caetano de
Felipo, Sabatini Alceste, Silvério Moura Garcia, Roque José de Oliveira, e São José,
todas vias localizadas nos bairro Jardim São José e Santo Antonio.; Nº 169 - Solicita
que seja realizada a recuperação ou substituição da ponte de pedestres existente no
final da rua Antonio Meleiro e que liga a travessia do rio para a avenida vereador
Rodolfo Arthur Salvetti.; Nº 170 - Solicita que seja realizada a limpeza da viela João
Fernandes Sanchez, viela esta que da ligação das ruas Lions Clube x Manoel Costa no
bairro Jardim Flórida.;
3. Vereador Julio Antonio Mariano: Nº 171 - Solicita que seja tapado um buraco,
aberto pela Sabesp a dois meses na Avenida Piracicaba frente ao numero 1205 na Vila
Nova São Roque.; Nº 172 - Reitera pedido de troca de lâmpadas queimadas na Quadra
de Esportes da Vila Nova São Roque.; Nº 173 - Reitera o pedido de capinação e
limpeza de bueiro na Rua Planalto na Vila Nova São Roque.; Nº 174 - Solicita
colocação de guias em toda extensão da Rua João de Candinha no Marmeleiro.; Nº
175 - Solicita que seja feita intervenção da prefeitura junto ao DER para que reforme
as guias e sarjetas, em frente ao numero 235, no Km 4 da Rodovia Prefeito Quintino de
Lima,e a colocação de Guardrail no local.; Nº 176 - Solicita que seja efetuada
manutenção de motonivelamento nas estradas da Ponte Lavrada.; Nº 177 - Solicita
que seja feita tarde de lazer na Vila São Rafael, Jardim, Nova Brasília, Jardim Brasília,
Marmeleiro.; Nº 178 - Solicita que seja concedida anistia para atualização das
construções irregulares de nosso municípios.; Nº 179 - Solicita serviços de
motonivelamento nas Estrada dos Godinhos em Canguera que se encontra
intransitável.;
4. Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Nº 180 - Solicita a recuperação da Rua
Maria Clara Sabatini, que devidos as fortes chuvas retiraram toda a terra ao lado das
guias, além do que, encontra-se em estado intransitável.; Nº 181 - Solicita
manutenção na Rua Antonio Joaquim de Moraes, Verificar se a tubulação de águas
pluviais encontram-se desentupidas, ; Nº 182 - Solicita recuperação asfáltica devido a
vários buracos na Rua dos Santos Sobrinho, Bairro Cambará.; Nº 183 - Solicita os
serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada da Ponte Lavrada.; Nº 184 Solicita retirada de uma árvore que está caindo na Rua Rotary Club, altura do nº 514.;
Nº 185 - Solicita motonivelamento e cascalhamento na Rua Nelson Sebben.; Nº 186 Solicita os serviços de motonivelamento e cascalhamento e retirada de lixão na Rua
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Emiliano Di Cavalcante; Nº 187 - Solicita os serviços de cascalhamento e
motonivelamento na Rua Alicante, Bairro Vinhedo.; Nº 188 - Solicita roçada nas
laterais da Estrada Mário de Andrade.; Nº 189 - Solicita os serviços de cascalhamento
e motonivelamento na Alameda das Magnólias, Planalto Verde.;
Vereador Etelvino Nogueira: Nº 190 - Solicita providências, junto ao Dep. de Obras
para que seja realizada a manutenção nas estradas de terra no Município; Nº 191 Solicita providências urgentes, junto a Defesa Civil para que seja realizado o
mapeamento de todas as áreas de risco em nosso Município assim como um
planejamento para a adequação a fins de evitar enchentes e desmoronamento de terra
como vem ocorrendo.; Nº 192 - Solicita providências urgentes, junto a CPFL, para que
seja realizado a poda das árvores nas redes elétricas em nosso Município, para evitar
os transtornos ocorridos durante as chuvas e ventos, assim como um planejamento
para a orientação de poda, nos casos de árvores próximas as redes.; Nº 193 - Solicita
providências urgentes, para que seja feito a limpeza e desassoreamento no rio que
corta a Vila do Carmo.; Nº 194 - Solicita a realização de operação "tapa buracos" na
Estrada Municipal do Carmo, em especial o trecho entre a divisa do Município de
Vargem Grande Paulista; Nº 195 - Solicita providencias, junto ao Dep. de Obras, para
que seja realizado reparos no desbarrancamento que aconteceu na cabeceira da ponte
do rio Saboó, Estrada do Saboó; Nº 196 - Solicita providências urgentes, para que seja
realizado os serviços de motonivelamento e cascalhamento nas Estradas Juca Rocha,
Pilão d'água e Estrada da Lagoa.; Nº 197 - Solicita providências urgentes, para que
seja realizado os serviços de motonivelamento e cascalhamento nas Estradas do bairro
da Serrinha, bairro do Carmo.; Nº 198 - Solicita providencias, junto ao Dep. de
Rendas, para que seja realizado um mutirão dos funcionários responsáveis pela
emissão dos carnês de IPTU, para que seja realizada as revisões necessárias nos
carnes de IPTU que foram lançados com valores incorretos, e assim realizar as
correções necessárias.; Nº 199 - Solicita providências urgentes, para que seja
realizado os serviços de motonivelamento e cascalhamento no Loteamento Horizonte
Verde I, II e III, assim como nas Estradas que ligam ao referido Loteamento.;
Moções:
Vereador José Luiz da Silva César, Israel Francisco de Oliveira: Nº 27/2019 De Congratulações ao Escritório Contábil RAS/REVIRI em face a comemoração de seu
50ª aniversário no dia 01/03/2019. A Moção foi aprovada por unanimidade em única
discussão e votação simbólica.
Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Nº 28 - De Pesar pelo falecimento do estimado
senhor Amarildo Domingues Ramos.; Nº 29 - De Pesar pelo falecimento da estimada
Senhora Helena Caparelli Riezzo; Nº 30/2019 - De Pesar pelo falecimento da estimada
Senhora Virgínia Rocha Albuquerque.
Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Nº 32/2019 - De Pesar pelo
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falecimento do estimado Senhor Alceu de Camargo.
Matérias analisadas no expediente:
Moção de Pesar – a Mesa Diretora as encaminhará.
Indicações – a Mesa Diretora as encaminhará.
Moções de Congratulações: Foram aprovadas por unanimidade.
Tribuna:
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Mostra fotos da situação em que se
encontram as estradas da região em que mora. Lembra que na época em que foi
Presidente desta Casa, devolveu ao Executivo 3 milhões de reais. Afirma que esse valor
deveria ter sido utilizado para fazer manutenção das estradas. Diz sentir-se
envergonhado ao ser abordado por munícipes questionando-o sobre a situação de
nosso município.
Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Afirma que São João Novo não possui
nenhuma estrada transitável no momento. Conta que tem uma árvore quase caindo em
cima da escola daquele local.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Lembra que o Vereador Niltinho quando
estava na Presidência desta Casa também devolveu mais de 3 milhões para a
Prefeitura. Afirma que deveria haver maior planejamento por parte do Executivo para
utilização desse dinheiro. Questiona em quê esse valor tem sido aplicado. Diz que os
vereadores devem fazer mais cobranças ao Executivo quanto ao assunto.
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Cita que há dois anos ouve-se falar que
a Prefeitura não tem dinheiro, porém, atualmente a Prefeitura tem sim dinheiro e o que
falta é a prevenção.
Aparte Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Lembra que na
última semana ocorreu nesta Casa uma Audiência Pública da Comissão de Orçamento e
Finanças e foram apresentados dados de que a Prefeitura fechou o ano de 2018 com
superávit de 6 milhões de reais, portanto não há que se falar em crise e falta de
dinheiro.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala sobre a situação de crise pela qual passa
a Santa Casa, algo que não deveria estar acontecendo. Ressalta que os vereadores
devem ser mais incisivos em suas cobranças. Conta que pela manhã esteve na
Prefeitura e teve seu problema resolvido graças a ajuda do Vereador Marquinho Arruda.
Vereador Etelvino Nogueira: Menciona que nos últimos dias temos vivido um
período anormal de chuvas. Apresenta algumas fotos para que os presentes tenham
uma noção da situação que a nossa região enfrenta em época de chuvas mais fortes.
Informa que irá encaminhar ao Executivo essas fotos apresentadas em plenário. Cita
que o que vem deixando as estradas nesse estado é o excesso de chuva. Conta que
tais fotos correspondem aos bairros Jardim Camargo, Caeté, Juca Rocha, Carmo,
Serrinha, entre outros. Cita que em alguns locais os moradores têm ajudado a
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recuperar as estradas. Afirma que o Poder Executivo deve fazer um planejamento para
evitar que essas situações continuem ocorrendo. Menciona que a Prefeitura deverá
assegurar uma estrutura para escoamento e captação de água nas partes mais baixas.
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Afirma que a atual administração não
preparou a cidade para a época de chuvas.
Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Conta que há dois anos tem feito
pedidos para que fosse realizada a manutenção dos rios, porém nada foi feito e
consequentemente em época de chuva o resultado é o apresentado através das fotos.
Vereador Etelvino Nogueira: Ressalta que mesmo que as estradas tenham sido
cascalhadas corretamente, se não houver um sistema de captação de água, quando
ocorrerem chuvas fortes, consequentemente haverá problemas. Ressalta que essas
fotos são recentes. Afirma que em determinados lugares será impossível resolver o
problema em 100%, mas há como amenizá-lo. Ressalta que essas fotos demonstram a
situação de apenas parte do município, mas outros lugares também sofrem com os
mesmos problemas. Afirma que devem ser fixadas metas para prevenção e recuperação
dessas estradas, pois só assim os problemas serão resolvidos.
3. Vereador Israel Francisco de Oliveira:
4. Vereador Etelvino Nogueira:
5. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda:
6. Vereador José Alexandre Pierroni Dias:
7. Vereador José Luiz da Silva César:
8. Vereador Julio Antonio Mariano:

Ordem do Dia:
1. Projeto de Lei Nº 14/2019-E, 08/02/2019, de autoria do Poder Executivo, que
“Dispõe sobre alterações nas Leis nº 2.208/1994 e 4.192/2014 e dá outras providências”. O
Projeto fopi aprovado por unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria
absoluta.
2. Projeto de Lei Nº 34/2019-L, 21/02/2019, de autoria do Vereador Alfredo Fernandes
Estrada, que “Insere o § 5º ao artigo 5º, da Lei Municipal nº 4143, de 05 de Fevereiro de
2014, que institui o Sistema de Estacionamento Rotativo pago, nas vias e logradouros
públicos denominado "Zona Azul São Roque". O Vereador Etelvino Nogueira apresentou
Requerimento Verbal solicitando o adiamento do Projeto por 02 (duas) sessões. O
Requerimento Verbal foi aprovado.
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Explicação Pessoal:
1. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Comenta que a empresa
Mirage assumiu o acordo de rescisão trabalhista firmado pela empresa Viação São
Roque, mas que a mesma não vem honrando os débitos. Diz que a empresa de ônibus
alegou em reunião que vem arcando com seus compromissos assumidos na justiça do
trabalho. Informa que no dia 23 de fevereiro o juiz determinou pagamento de multa
diária à referida empresa caso ela não honre com seu compromisso. Informa que a
empresa vem prestando um péssimo serviço a população com intuito de pressionar o
Executivo a aumentar o subsidio. Faz um apelo ao senhor Prefeito, para que não
aumente o subsídio para a mesma, pois vê claramente a manipulação realizada pela
empresa, tentando colocar a população contra a Prefeitura, e esta tem sim tido lucros
na cidade. Conta que recebeu alguns motoristas e cobradores e recebeu algumas
denuncias de sobre o gozo de férias e pagamento de Fundo de Garantia. Ressalta o
pedido ao Prefeito para que não aumente o subsídio da empresa, pois, tais valores vem
dos impostos pagos pelo povo e este não merece arcar com pagamentos não devidos.
Fala sobre a questão do IPTU 2019. Cita que assim como outros vereadores, recebeu
inúmeros munícipes preocupados com o aumento do imposto que pode impactar o
valor do imposto também em 2020. Diz acreditar que o aumento real permitido de 10%
é pouco para um município decadente economicamente como o nosso. Solicita ao
Prefeito que reveja algumas questões quanto ao IPTU 2019 para que facilite ou parcele
o pagamento para algumas pessoas que desejam pagar seus impostos, mas nessa
situação estão com dificuldades para realizar o pagamento. Solicita também à
administração que seja feita a alteração da Lei para 2020, pois ainda há tempo hábil
para que evitar que todo esse ônus da administração passada não recaia sobre a
população.
2. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Conta que antes o valor venal de sua
propriedade antes era de 100 mil reais, a média para propriedades no centro de São
João Novo visto que o local não é tão valorizado e agora o valor venal subiu para 200
mil reais. Cita que antes dava para se basear no valor venal para vender imóveis,
porém, se for utilizar esse valor atualmente, ninguém compra a propriedade. Diz não
conseguir entender o que houve com os valores, pois tem propriedades maiores que a
sua no local e que estão com valor mais baixo. Menciona que não sabe se vale mais a
pena efetuar cobranças à administração em Tribuna, pois de nada adianta. Conta que
de seus três mandatos essa é a situação mais triste que vê, pois, colegas seus cobram
alguma melhoria, mas de nada adianta. Reconhece que as administrações anteriores na
foram das melhores, mas todas as promessas de campanha não cumpridas do atual
Prefeito estão gravadas. Afirma que quem mora no centro da cidade não sente tão
diretamente os problemas do município, pois qualquer problema que ocorra a resolução
do mesmo é mais ágil que em lugares mais distantes. Conta que já solicitou a
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manutenção das estradas no São Julião por seis vezes e até agora seu pedido não foi
atendido. Afirma que agora não há mais o que se fazer, pois após as fortes chuvas
algumas pessoas perderam tudo o que tinham. Ressalta que a culpa não foi da chuva,
mas da falta de manutenção do local. Fala da péssima condição do centro de
convivência do idoso de São João Novo. Diz estar cansado de efetuar cobranças e não
ver resultados.
3. Vereador Rogério Jean da Silva: Diz que apesar de ser da base do governo, não
será hipócrita em dizer que está correndo tudo bem em nosso município. Reconhece
que muitas coisas precisam mudar. Cita que entramos na quarta semana consecutiva
de chuvas fortes no município, e com o tempo dessa forma os serviços de manutenção
não rendem. Menciona que a Prefeitura chegou a um patamar em que enfim conseguiu
‘tirar o pé da lama”, no sentido de não possuir mais dívidas. Afirma que o momento
agora é de tomar mais atitudes para que as coisas comecem a andar. Comenta que o
Departamento de Obras e outros da Prefeitura passaram por modificações e o primeiro
terá de ter maior respaldo do Poder Executivo para recuperar as estradas que ficaram
em péssimas condições por conta da chuva. Cita que os vereadores de bairros mais
afastados sentem na pele essa dificuldade com relação às estradas. Diz ter ficado muito
feliz, pois, o Deputado Federal Major Olímpio o contatou informando que disponibilizou
mais 100 mil reais em emendas para o município, a ser aplicada na área da saúde.
Mostra fotos da conclusão dos serviços de instalação de câmeras de monitoramento no
Bairro Santo Antonio e um trecho do Jardim Brasil. Conta que há mais de 20 câmeras
distribuídas no bairro e que este é o primeiro do município a contar com 100% das
entradas e saídas com monitoramento. Diz estar muito feliz com a conquista, pois, mais
de 80 moradores abraçaram a ideia juntamente com este vereador. Comenta a questão
do IPTU, amplamente debatida entre os colegas desta Casa. Conta que foi procurado
por muitas pessoas com reclamações a respeito de valores e tem os orientado a
respeito de como devem agir em cada caso. Fala sobre a última Audiência Pública que
tratou da prestação de contas do município, momento em que foi apresentado o
superávit das contas referentes ao ano de 2018, no valor de 6 milhões. Cita que a
primeira vista parece um valor considerável, porém ao analisar mais detalhadamente
percebe-se que desse valor apenas 887 mil reais realmente ficaram disponíveis em
caixa para o Poder Executivo, visto que há recursos específicos que somente podem ser
utilizados ao que lhe é destinado.
Encerram-se os trabalhos às 16h56min.
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Presidente
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