
 

Ata da 36ª Sessão Ordinária de 4 de novembro 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 14h08min. 
Expediente: 

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

1. A Ata da 35ª Sessão Ordinária de 2019, realizada em 29 de outubro de 2019, foi lida e 
aprovada por unanimidade; 

2. O Primeiro Secretário faz a leitura do Requerimento Nº 214/2019, que “Solicita 
inclusão do Requerimento nº 213/2019 na pauta da Ordem do Dia da 36ª Sessão 
Ordinária”. O Requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão e 
votação simbólica.  

Projetos do Legislativo: 
1. Proposta de Emenda à Lei Orgânica Nº 69/2019-L, 01/11/2019 de autoria do 

Vereador Etelvino Nogueira, que “Revoga o artigo 155 da Lei Orgânica Municipal”. 
Requerimentos: 

1. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Nº 212/2019 - Solicita informações sobre a 
possibilidade de implantação de rede de esgoto em toda extensão da Estrada Erlindo 
José da Silva, Estrada Argel Lombardi e Estrada do Candor (antiga Estrada do Condor); 

2. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 210 - Solicita a cópia das plantas aprovadas dos 
Loteamentos Vila Burguese e Jardim Emília e o que está em implantação Vila Lara, 
todos localizados na Vila Mike; Nº 211/2019 - Solicita informações referente a 
quantidade de pacientes , cadastros na farmácia de alto custo , que não retiraram seus 
medicamentos , no período de janeiro a outubro de 2019; 

3. Vereador José Luiz da Silva César: Nº 213 - Solicita informações referentes ao vale 
transporte fornecido pela empresa Mirage, especialmente no que tange aos créditos em 
nuvem e reaproveitamento dos mesmos.  

4. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Nº 209/2019 - Solicita ao 
Departamento de Saúde informações referentes ao pedido de cirurgia da Senhora 
Estelina Augusta Nascimento. 

Indicações: 
1. Vereador José Luiz da Silva César: Nº 957 - Solicita a implantação de lombadas na 

Rodovia Quintino de Lima, altura do Km 3,5, próximo a entrada do bairro Vinhedos 
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(sentido Bairro-Centro e Centro-Bairro); Nº 958 - Solicita implantação de lombada na 
Rodovia Quintino de Lima, na entrada do bairro Rancharia; Nº 961/2019 - Solicita 
implantação de lombada na Rodovia Quintino de Lima, nas proximidades da Escola 
Modelo "Professora Sônia Regina Nunes de Godoy"; 

2. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 959 - Solicita com URGÊNCIA motonivelmento 
e cascalhamento na Rua Nelson Silva Nunes (Rua do Apiário Nelson), em Maylasky; Nº 
960/2019 - Solicita limpeza e roçada em toda extensão do rio da Avenida Bernardino 
de Lucca; 

3. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Nº 962/2019 - Solicita a criação e ou 
aumento substancial de vagas na própria via, no mínimo de quinta a domingo, no 
período de 19h00 até às 6h00.; 

4. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 963 - Solicita que seja feita a limpeza do entulho 
que se encontra na área da antiga escola do Carmo, Rua Anselmo Martinez, próximo a 
linha do trem, assim como providenciar o fechamento da área com uma cerca ou 
alambrado para evitar o descarte irregular de entulhos no local; Nº 964 - Solicita a 
realização dos serviços de operação "tapa buraco" na Estrada Municipal do Carmo, 
próxima a divisa com Vargem Grande Paulista; Nº 965 - Solicita ao Dep. de Trânsito 
que acompanhe a Empresa TPD referente as alternativas de rota devido ao 
asfaltamento da Estrada Municipal do Caeté, pois vem gerando sérios transtornos para 
os usuários do Transporte Coletivo, veículos e moradores que ali residem; Nº 966 - 
Solicita ao Dep. de Trânsito que realizem a demarcação dos locais definidos por este 
Vereador, juntamente com o Senhor Vanderlei,  das lombadas  nas ruas da Vila do 
Carmo; Nº 967 - Solicita ao Dep. de Trânsito que realizem a demarcação dos locais, 
assim como a colocação de placas de lombadas na Estrada Municipal do Aguassai,    
próximo ao cruzamento da Rua Sophia de Moraes; Nº 968 - Solicita ao Dep. de 
Trânsito que seja realizado um estudo para implantação de lombada na Estrada do 
Moreira, bairro do Saboó; Nº 969 - Solicita que seja realizada a poda da árvore 
localizada na área da Prefeitura onde será construído o vestiário do campo de futebol 
do bairro do Carmo; Nº 970 - Solicita ao Dep. de Planejamento que se mantenha a 
fiscalização de plantão nos finais de semana e feriados prolongados; Nº 971 - Solicita 
ao Dep. de Trânsito que seja realizada a implantação das placas de denominação nos 
bairros do Carmo, Caeté, Juca Rocha, Pilão D'água e Taipas de Pedra; Nº 972/2019 - 
Solicita providências junto ao  Dep. de Trânsito referente a colocação de placas de 
denominação de vias públicas nos bairros do Mombaça, Sáboo e Acácias. 

5. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Nº 973 - Solicita o 
conserto da calçada danificada no Largo dos Mendes (área de obra recente).; Nº 974 - 
Solicita limpeza de bueiros nas ruas do centro e dos Distritos de Maylasky e São João 
Novo.; Nº 975 - Solicita que os ônibus municipais e intermunicipais passem pelas ruas 
do Bairro Volta Grande. ; Nº 976 - Solicita colocação de iluminação pública com painel 
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fotovoltaica no trevo de entrada do Morro do Saboó.; Nº 977 - Solicita colocação de 
um braço de luz em frente ao Bar do Bento, na Estrada dos Venâncios, Bairro do 
Mirim.; Nº 978/2019 - Solicita colocação de um braço de luz em frente à pastelaria, 
na Av. Madressilva, próximo a linha do trem.; 

6. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Nº 979/2019 - Solicita 
motonivelamento e cascalhamento na Estrada do Morita; 

Moções: 
1. Vereador Alfredo Fernandes Estrada, Newton Dias Bastos, Israel Francisco de 

Oliveira: Nº 167/2019 - De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Valdir Vieira 
Cardoso. 

2. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 168/2019 - De Pesar pelo falecimento do 
estimado Bispo Dom Ercílio Turco. 

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: Inicia sua oratória comentando a respeito de 

sua ida até o município de Itapetininga, onde foi recebido pelo Diretor Alfredo que 
prontamente se responsabilizou em fazer algumas lombadas na Rodovia Quintino de 
Lima, tendo em vista a dificuldade na comunicabilidade com os departamentos da 
Prefeitura do Município de São Roque. O pedido foi feito para a colocação de lombada 
em frente à escola modelo e no bairro do Vinhedos, onde já ocorreram acidentes com 
vítimas fatais. O fato do Prefeito não cumprir o plano de governo, no qual foi eleito 
para executar, complica a situação dos bairros periféricos, tomando como exemplo a 
falta d’água no bairro do Vinhedos. Registra sua indignação em relação à forma que a 
empresa Mirage vem trabalhando na cidade, posto que a mesma não tem qualquer 
compromisso para com a população de São Roque. Sugere que haja a união entre os 
quinze Vereadores em prol de pressionar a Mirage para esclarecer o que está fazendo 
com os créditos, pois os funcionários públicos são os principais usuários do “passe” e 
sempre tem uma sobra de créditos.  
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Explica que os R$200,00 por mês 
que o usuário paga e não usa em sua integralidade, tem uma sobra. Levando-se em 
consideração o grande número de pessoas que utilizam o serviço, a sobra atinge 
números elevadíssimos.  
Vereador José Luiz da Silva César: Agradece ao posicionamento do Vereador 
Alfredo Estrada. Pede que todos os Vereadores façam uma visita à Escola Modelo pois 
há uma piscina nesse local que consta no Plano de Governo do Prefeito e até agora 
nada foi resolvido. Expõe que o Prefeito deve trabalhar em prol da cidade, sem fazer 
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distinção de Vereador, exemplificando que em anos na política, nunca viu tal situação. 
2. Vereador Newton Dias Bastos: Comenta que há algumas semanas se manifestou na 

Tribuna a respeito de dois projetos dos quais considera os mais importantes a serem 
votados nesta Legislatura: Plano Diretor Ambiental e Plano Diretor do Desenvolvimento. 
Lembra da sua preocupação de votar o Plano Diretor Ambiental, pois deveria ser objeto 
de discussão e audiência pública. Houve a audiência pública com várias manifestações, 
mas mesmo assim propôs que o Plano Diretor Ambiental só deveria ser votado após o 
Plano Diretor de Desenvolvimento estar na Casa, pois considerava ideal os 
comparativos. Felizmente, após discussão com alguns Vereadores e reunião com o 
Prefeito, chegou-se à conclusão que o Plano Diretor Ambiental perderia um pouco de 
sua celeridade em ser votado e aguarda a vinda do Plano Diretor de Desenvolvimento. 
Além disso, será apresentado aos quinze Vereadores no dia 13 ou 14 de novembro o 
Plano Diretor de Desenvolvimento, que será passível de discussão e críticas. Nesse 
sentido, eventualmente o Plano Diretor Ambiental atrapalhe o desenvolvimento da 
cidade, formando-se a ideia que o meio ambiente deve ser cuidado para depois discutir-
se a respeito de desenvolvimento sobre aquilo que é sustentável. 
Aparte Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Exalta a 
importância do papel de mediador do Vereador Niltinho, expondo sua preocupação com 
a mudança dos mapas entre uma audiência pública e outra, alterações significativas no 
bairro de São João Novo que geram certa apreensão para que não incorra em qualquer 
tipo de erro. 
Aparte Vereador Julio Antonio Mariano: Comenta que o Poder Executivo tem 
conhecimento que o antigo Plano Diretor estagnou o crescimento do município, não 
crescendo também em âmbito de moradia. Positivamente, está sendo discutida a 
verticalização do Centro e também desenvolvimento no que tange a loteamento. 
Sugere haja a criação de lotes de interesse social, importantes para o município, pois as 
construtoras poderiam construir imóveis com preços mais acessíveis à população. 
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Expõe a dificuldades de outros municípios no 
que tange a parcelamento de terra e que esses buscam exatamente o que objetivamos 
com o Plano Diretor de Desenvolvimento. 
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Aponta que o antigo Plano Diretor só 
trouxe transtornos para a população sãoroquense, expondo que votou contra.  
Vereador Newton Dias Bastos: Expõe que também foi contra ao antigo Plano 
Diretor lembrando que não deixou que o mesmo prosperasse quando presidiu a Casa 
de Leis. Comenta que o Plano Diretor que estará em vigor em breve, terá muitas 
aberturas, todavia deve-se tomar cuidado para não radicalizar em qualquer ponto. 
Aponta vários pontos positivos do novo Plano Diretor, tais como lotes de 240m que não 
podem ser desmembrados, aumento de 2 andares na verticalização do Centro e etc. 
São ideias vindas dos profissionais da Prefeituras que viam a necessidade dessas 
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alterações devido a casos concretos que a população requer. O engessamento da 
cidade ocorreu pelo fato de que o antigo Plano Diretor não condizia com o Código de 
Obras.  

3. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Inicia sua oratória mostrando sua indignação 
com o Banco da Prefeitura, pois o mesmo não recebe os protocolos com valor baixo e 
gera transtornos para a população. 
Aparte Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Comenta que 
coincidentemente fez um protocolo pedindo a cópia do contrato do Santander com a 
Prefeitura, devido a outros problemas que vem ocorrendo. 
Aparte Vereador Julio Antonio Mariano: Expõe que a empresa não quer receber 
taxas. Todavia, se cobram pelo serviço, devem achar alguma maneira de prestar o 
serviço. 
Aparte Vereador Newton Dias Bastos: Lembra que foi objeto de discussão e 
votação nesta Casa, um Projeto de Lei de sua autoria em prol da abertura do banco da 
Prefeitura às 10h, conforme o horário da Prefeitura. 
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Lembra de quando presidiu a Casa, época que 
vários bancos vieram se oferecer para tomar conta da Câmara Municipal no que tange à 
suas finanças e a solução foi expulsar o banco que não atendia mais às demandas e dar 
oportunidade para outro. Nesse mesmo sentido, se o banco da Prefeitura não atende à 
população, que seja substituído. 
Aparte Vereador Newton Dias Bastos: Salienta a luta do Vereador Guto Issa para a 
reabertura do Banco do Brasil. Quando presidiu esta Casa, ambos os dois foram 
conversar com a diretoria do referido banco que não estava abrindo no final de 
semana, ameaçando-os de cortar a relação com a Câmara Municipal. Logo, mudaram 
de ideia e começaram a abrir nos finais de semana. Conclui que o banco deve ser 
pressionado. 
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Pede sensibilidade da Prefeitura no que tange 
ao calor, sugerindo que verificassem como estão os idosos do CCI, pois estão tomando 
água quente da torneira. É inaceitável que tal instituição não tenha a disponibilidade de 
água gelada para conforto de nossos idosos. Comenta a respeito do Plano Diretor que 
só beneficia o Centro da cidade, dessa maneira que está sendo apresentado o novo 
Plano Diretor, poderá ser levado esse benefício aos Distritos. Compara a situação das 
construções na marginal, onde há 5m do rio é possível construir, enquanto que no 
bairro de São João Novo deve respeitar o limite mínimo de 30m do rio. Aponta que São 
Roque é considerada cidade mirim pelo fato de não ter nem secretaria, desse modo 
impossibilita a conversação, pois não temos o poder da palavra.  

Ordem do Dia: 
1. Projeto de Lei Nº 74/2019-L, 13/09/2019, de autoria do Vereador José Alexandre 

Pierroni Dias, que “Dispõe sobre medidas de informação às gestantes e parturientes 
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sobre a Política Nacional de Atenção Obstétrica e Neonatal no município de São Roque 
e dá outras providências”. O Projeto foi aprovado por 13 (treze) votos favoráveis e 01 
(um) voto contrário do Vereador Rogério Jean da Silva César em única discussão, 
votação nominal e maioria absoluta. 

2. Projeto de Lei Nº 83/2019-L, 22/10/2019, de autoria do Vereador Julio Antonio 
Mariano, que “Dá a denominação de "Rua Bráulio Vasconcelos de Menezes" à via 
pública localizada no Jardim Brasília, no bairro do Marmeleiro”. O Projeto foi aprovado 
por unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria absolta. 

3. Projeto de Lei Nº 85/2019-L, 25/10/2019, de autoria do Vereador Etelvino 
Nogueira, que “Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Proprietários 
de Lotes no Loteamento Clube dos Oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo 
"AMPLO". O Projeto foi aprovado por 12 (doze) votos favoráveis e 02 (dois) votos 
contrários dos Vereadores Alfredo Fernandes Estrada e José Luiz da Silva César em 
única discussão, votação nominal e maioria absoluta. 

4. Projeto de Lei Nº 90/2019-E, 17/10/2019, de autoria do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de suplementar no 
valor R$ 314.000,00 (trezentos e quatorze mil reais)”. O Projeto foi aprovado em 
primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta. 

5. Requerimentos nºs: 209 a 211, 213/2019 – Foram aprovados por unanimidade. 
Explicação Pessoal:  

1. Vereador Rogério Jean da Silva: Inicia seu discurso comentando sobre mais um 
acidente entre carro e moto que ocorreu na Rodovia Raposo Tavares Km 57,5, mesmo 
não havendo vítimas fatais relata que a via já tem um vasto histórico de acidentes. Fala 
que enquanto não tomarem providências, sempre haverá estas notícias. Comenta que a 
Via Oeste precisa ter o mesmo empenho em evitar esses ocorridos, como se empenham 
em arrecadar com pedágios. Fala sobre um problema que aconteceu com o asfalto na 
Rua Antônio Meleiro, diz que houve verificação junto aos setores responsáveis que 
verificaram uma possível infiltração no asfalto recém construído, ressalta que nesse 
trecho a obra será refeita com o prazo de 15 dias, prazo este dado pela empresa. 
Cumprimenta o gerente de atividades externas, pois relata que vinha cobrando os 
correios pela implantação de CEP de inúmeras localidades do município. Diz que graças 
ao gerente, algumas das vias já receberam a devida colocação. Agradece ao Deputado 
Federal, Capitão Augusto, que direcionou uma emenda de R$100.000,00 (cem mil 
reais) em virtude das dificuldades da APAE. 
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que é preciso cobrar da 
administração para que exista transporte para atender os alunos da APAE. 
Vereador Rogério Jean da Silva: Diz que verificará essa situação para que esse 
imbróglio seja solucionado. 
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Diz ser testemunha do trabalho do 
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Vereador Cabo Jean. Fala que a referida emenda irá beneficiar imensamente aquela 
instituição. Fala que nesta semana esteve na assembleia legislativa, onde conseguiu 
R$400.000 (quatrocentos mil reais) em emenda, liberada pelo Deputado César. 
Vereador Rogério Jean da Silva: Repete o discurso do Vereador Israel, e agradece o 
desempenho do mesmo como Vereador. Relata que devido aos cortes do Governo 
Estadual e Federal, o município acaba sofrendo algumas perdas e que assim cada 
Vereador precisa buscar outras formas de recursos. 

2. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz achar comum ouvir da liderança do 
prefeito que a administração antecedente afundou com a cidade, todavia, diz não 
concordar com tal afirmação, pois fala que se a cidade não caminha bem, a primeira 
providência seria cortar o salário dos vereadores e do prefeito. Relata que mesmo 
realizando melhorias para o bairro onde mora, não se gaba dos seus feitos. Comenta 
que há Vereadores da base que conseguem melhorias em decorrência da filiação ao 
prefeito. Diz que começará a explanar suas conquistas, cita um dos projetos que está 
na fase final, a própria SABESP irá executar o serviço sem custo para a população da 
estrada do Candor.  
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Conta que o esgoto será 
devidamente tratado e que evitarão poluir os rios com o mesmo.  
Aparte Vereador Julio Antonio Mariano: Fala que os Vereadores precisam mostrar 
o que fizeram para a população, até para benefício próprio. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Parabeniza o prefeito Josué Ramos, prefeito 
de Vargem Grande Paulista pelo projeto tarifa zero. 
Aparte Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Diz que 
acompanhou o processo do projeto supracitado, e diz que está curioso para saber sobre 
os orçamentos futuros, fala que torce pelo sucesso do mesmo. 
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Fala sobre a possibilidade de 
municipalizar o transporte público em nosso município.  
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Questiona se o prefeito estudará o referido 
caso, pois é preciso melhorar a questão do transporte coletivo no município.   

3. Vereador Etelvino Nogueira: Comenta sobre a necessidade de intensificar a 
fiscalização nos finais de semana e feriados prolongados. Cumprimenta os setores de 
segurança, pois diz que é impossível conviver com as questões de invasão no nosso 
município, relata que houve uma invasão dentro de uma área pública e que a prefeitura 
solucionou este imbróglio dentro de toda legalidade. Retorna ao assunto da 
intensificação de fiscalização aos finais de semana e feriados prolongados, pois diz 
acreditar que com a diminuição de fiscalização há uma brecha para que ocorra estas 
invasões, como também os alugueis em chácaras, em especial de bairros afastados, 
situação que acaba transtornando moradores dessas localidades. Comenta sobre a 
situação do esgoto no munícipio, diz que somente é possível falar sobre tratamento de 
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esgoto porque houve no passado um grupo de vereadores que se dedicaram e tiveram 
coragem em votar o contrato de renovação com a SABESP, pois sem o mesmo não 
haveria despejo adequado do esgoto, tampouco estação de tratamento e o despejo 
continuaria poluindo os rios.  
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que votou contra o referido 
contrato, diz que não se arrepende do seu voto e comenta que outros munícipios que 
usufruem da SABESP têm mais investimentos mesmo com a população inferior à de São 
Roque. 
Vereador Etelvino Nogueira: Diz ser contrário ao posicionamento do Vereador 
Alfredo Estrada, pois se o contrato não fosse assinado, hoje não haveria a possibilidade 
de pedir para direcionar o esgoto para ser tratado. 
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Parabeniza os Vereadores que 
votaram favorável ao contrato e que graças aos mesmos hoje São Roque tem uma boa 
infraestrutura nesta questão.  
Vereador Etelvino Nogueira: Reitera seu discurso, diz que a recontratação foi um 
grande passo. 

Encerram-se os trabalhos às 16h09min. 
 
 
 

 


