Ata da 15ª Sessão Ordinária de 13 de maio 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 14h07min.
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.
A Ata da 14ª Sessão Ordinária de 2019, realizada em 13 de maio de 2019, foi lida e
aprovada por unanimidade;
Solicita a inclusão do Requerimento nº 76/2019-L, na pauta da 15ª Sessão Ordinária
em Regime de Tramitação de Urgência Especial.
O Primeiro Secretário faz a leitura do relatório mensal sobre a execução de coleta,
tratamento e destinação final do lixo da Estância Turística de São Roque, referente ao
mês de abril de 2019, e informa que o mesmo encontra se para consulta na Diretoria
Técnica Legislativo.
O Primeiro Secretário faz a leitura do balancete de despesa e receita da Câmara
Municipal da Estância Turística de São Roque, referente ao mês de abril de 2019, e
informa que o mesmo encontra se para consulta na Assessoria Técnica Legislativo.
Projetos do Executivo:
Projeto de Lei Nº 29/2019-E, 06/05/2019 de autoria do Poder Executivo, que
“Dispõe sobre os símbolos utilizados pela Guarda Municipal de São Roque”.
Projetos do Legislativo:
Projeto de Lei Nº 29/2019-L, 14/02/2019 de autoria do Vereador Julio Antonio
Mariano, que “Insere o Art. 2ºA e altera a redação do §2º do Art. 4º, da Lei nº 4.637,
de 10 de Março de 2017, que "Dispõe sobre a obrigatoriedade da empresa
concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica e demais empresas
ocupantes de sua infraestrutura a se restringir à ocupação do espaço público dentro do
que estabelece as normas técnicas aplicáveis e promover a regularização e a retirada
dos fios inutilizados, em vias públicas da Estância Turística de São Roque e dá outras
providências".
Projeto de Lei Nº 47/2019-L, 17/04/2019 de autoria do Vereador Rafael Marreiro de
Godoy, que “Dispõe sobre a concessão de Pró-Labore a Polícia Militar e Guarda
Municipal do Município”.
Projeto de Lei Nº 52/2019-L, 07/05/2019 de autoria do Vereador Julio Antonio
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Mariano, que “Altera dispositivos da Lei Municipal 3.639,de 03 de junho de 2011”.
Requerimentos:
Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 73/2019 - Solicita informações a respeito da
creche em construção no bairro do Santo Antonio.
Vereador Etelvino Nogueira: Nº 74/2019. - Solicita informações referente a
recursos repassados para a santa casa, de janeiro de 2017 até a presente data.
Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Nº 75/2019 - Solicita informações
referente a campanha de prevenção e diagnóstico do câncer bucal.
Vereador José Luiz da Silva César: Nº 76/2019 - Solicita informações referentes
as rachaduras do pontilhão localizado na Rodovia Quintino de Lima.
Indicações:
Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Nº 396 - Solicita instalação de uma ambulância
24 horas para atender os Distritos de Maylasky e São João Novo; Nº 397 - Solicita a
contratação de mais 02 médicos (clínico geral) para atender o Posto de Saúde de
Maylasky; Nº 398/2019 - Solicita a implantação de uma lombada em frente a EMEI
de Maylaksy;
Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 399 - Solicita que sejam tomadas as
providências para que seja efetuada a limpeza do terreno existente na esquina das rua
João Pessoa e Renatinho, no bairro Jardim Ester, bem como no terreno existente na
rua São Joaquim, ao lado do número 53.; Nº 400 - Solicita roçada da praça Luís
Antonio Nastri (centro), esquina com a Rua Tibiriça e Av. 3 de Maio.; Nº 401 - Solicita
a realização do serviço de roçada e limpeza em geral no entorno da quadra existente
na rua José Marigliane, esquina com a rua Joaquim de Souza Mello, no Jardim Brasília;
Nº 402 - 403; Nº 403 - Solicita motonivelamento na rua Ary de Souza Barros, mais
precisamente no trecho que liga até a rua Eduardo Vieira, desde a esquina que dá
acesso a rua Dom Ernesto de Paula; Nº 404 - Solicita a instalação de 3 bicos de luz rua
Ary de Souza Barros, mais precisamente no trecho que liga até a rua Eduardo Vieira;
Nº 405 - Solicita a realização dos serviços de motonivelamento na estrada da Batalha,
bairro do Pavão; Nº 406 - Solicita a realização dos serviços de motonivelamento na
estrada Delegado Orlando Fernandes; Nº 407/2019 - Solicita a realização dos serviços
de motonivelamento e cascalhamento ao longo de toda a rua Eduardo Vieira;
Vereador Etelvino Nogueira: Nº 408 - Solicita a realização de operação "tapa
buraco" na Estrada Municipal Estância Turística do Sáboo; Nº 409 - Solicita, junto ao
Dep.de Obras, providências para que seja concluída a limpeza nas saídas de água na
Estrada do Aguassai, bem como abertura de saída de água na cabeceira da ponte
localizada na divisa do Município de Cotia; Nº 410 - Solicita a realização de operação
"tapa buraco" na Estrada Municipal do Carmo, especialmente em trecho que fica na
divisa do Município de Vargem Grande Paulista; Nº 411 - Solicita, junto ao Dep. de
Planejamento, a elaboração de reforma de uma antiga sede da banda na Rua Don

3

4.

5.

1.

2.

Pierino Crispiatico na Vilado Carmo,; Nº 412 - Solicita, junto ao Dep.. de Trânsito, para
que seja verificado a possibilidade de orientação ou colocação de placas de orientação
com os dizeres: "Proibido Estacionar" em frente a creche Gualberto, Vila do Carmo; Nº
413 - Solicita, junto ao Dep. de Trânsito, para que seja verificado a possibilidade de
orientação ou colocação de placas de orientação com os dizeres: "Proibido Estacionar"
na Rua Valentino do Carmo, Vila do Carmo; Nº 414 - Solicita, junto ao Dep. de Obras,
providências para que seja efetuado a limpeza nas bocas de captação de águas, na
Estrada Municipal do Carmo, que dá acesso até o Distrito de Canguera; Nº 415 Solicita motonivelamento e cascalhamento no trecho que ainda não foi concluído na
Estrada Serrinha do Carmo, bairro do Carmo; Nº 416 - Solicita motonivelamento e
cascalhamento na Estrada Juca Rocha, Estrada da Lagoa, Estrada Pilão D'água e as
vias localizadas bairro Pilão d'água; Nº 417/2019 - Solicita a realização de poda de
árvores que estão adentrando o leito carroçável da Estrada Municipal do Carmo;
Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Nº 418 - Solicita desentupimento dos
bueiros próximos a Arquimedes, Clínica Médica, Av. Tiradentes.; Nº 427 - Reitera a
Indicação nº 343/2018, solicitando operação tapa buraco na Rua Vicenzo Rampini, Vila
dos Remédios; Nº 428 - Solicita colocação de dois bicos de luz na Rua Copani, Saboó.;
Nº 429/2019 - Reitera o pedido para a colocação de braço de luz dentro do
Condomínio Mirante da Serra, em todas as vias.;
Vereador Julio Antonio Mariano: Nº 419 - Solicita reforma de campo de areia
localizado na Rua Manoel Lessa, Jardim Marieta; Nº 420 - Solicita que seja feito um
estudo nas ruas do Jardim Quinta dos Texeiras e Marieta no sentido de melhorar a
iluminação publica com aumento na potencia das lâmpadas.; Nº 421 - Solicita a
colocação de equipamentos de “academia a ar livre” no recinto do Estádio da Vila Nova
São Roque.; Nº 422 - Solicita poda de árvore em frente ao lado do Centro Comercial
do Taboão; Nº 423 - Solicita que seja canalizado esgoto que corre a céu aberto na
Estrada do Condor no final do asfalto.; Nº 424 - Solicita que seja feito um laudo de
segurança na ponte localizada no final da Avenida Bernadino de Luccas no inicio da
Rua Jaboticabal; Nº 425 - Solicita que seja cobrado dos proprietários dos imóveis
localizados na extensão da Avenida Bernadino de Luccas, a construção de calçadas; Nº
426/2019 - Reitera o pedido de manutenção em toda extensão na estrada João de
Candinha no Bairro do Marmeleiro.
Moções:
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Nº 57/2019 - De Congratulação ao Senhor
Milton Heleodoro de Camargo (MiIlton Bota) pelos 80 anos de participação de Romaria.
A Moção foi aprovada por unanimidade em única discussão e votação simbólica.
Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Nº 61/2019 - De Congratulações aos
organizadores da Romaria 2019. O autor da Moção apresentou Requerimento Verbal
solicitando o adiamento da mesma para a próxima sessão. O Requerimento Verbal foi
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aprovado por unanimidade em única discussão e votação simbólica.
Vereador Julio Antonio Mariano: Nº 62/2019 - De Congratulações ao esportista
Wellington Alves, pelo destaque e conquista do 2º lugar no Campeonato brasileiro de
BMX Flatland. O Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade em única
discussão e votação simbólica.
Vereador Newton Dias Bastos: Nº 60 - De Congratulações ao Médico Drº Hereles
Reis Filho em face a homenagem recebida pelo Hospital Albert Einstein. A Moção foi
aprovada por unanimidade em única discussão e votação simbólica; Nº 68 - De pesar
pelo falecimento do estimado Senhor Miguel Franco Filho; Nº 69/2019 - De Pesar pelo
falecimento da estimada Senhora Maria Massad Bernardino.
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 José Luiz da Silva César: Conta que o prefeito retirará o pontilhão
localizado no município, fala que o mesmo está sendo utilizado para o consumo de
drogas. Diz que há pessoas que difamam as imagens dos vereadores nas redes sociais
e que são essas mesmas pessoas que não tem coragem de fazer essas criticas
pessoalmente. Fala que pessoas o questionam quanto ao desemprego na cidade,
esclarece que é preciso que focar nas áreas industriais. Relata a importância das
creches, diz que principalmente nos bairros periféricos, é necessário que exista mais
escolas nesses locais, pois há mães que precisam sustentar a casa e para isso são
obrigadas a trabalhar. Cumprimenta os vereadores que votaram favorável ao seu
projeto do casamento comunitário, fala que este beneficiará diversas pessoas. Comenta
que a Santa Casa passa por dificuldades quanto ao capital e quanto a competência de
sua administração, cita que em breve irá ser votado o projeto de OS da Santa Casa,
ressalta que é necessário que haja cautela ao modificar alguns pontos quanto ao
hospital. Alude que é preciso também investir em postos de saúde dos bairros
afastados.
Vereador Julio Antônio Mariano: Conta que é contra a maneira que estão fazendo a
reforma da previdência, fala que o governo está propondo que o mercado privado
passe a tomar conta da previdência, fala que não será adequada a forma que será
feita, visto que o trabalhador não terá opções, pois certamente o empregador não irá
pagar sua parte, porque não será obrigatório. Diz achar que os mais pobres serão
lesados com essas medidas, cita a aposentadoria dos juizes. Afirma que o atual
presidente da república, em sua campanha constatou que a crise na economia não
provém da previdência, e por isso não ia mexer na aposentadoria. Relata que nessa
proposta, o cidadão que quiser aposentar precisará ter 40 anos de contribuição para
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poder ter a aposentadoria integral, além de ter a idade de 60 anos para mulheres e 65
para os homens, fala que com essa idade a abrangência de trabalhos diminui.
Exemplifica que Bolsonaro recebe valores substanciais em sua aposentadoria e seu
salário.
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Conta que se dependesse do presidente,
haveria uma equidade no pagamento das aposentadorias. Fala que existem instituições
contrarias a reforma, pois não querem perder o benefício.
Vereador Julio Antônio Mariano: Relata que verificou em notícias que o governo
federal está investindo em propagandas para a televisão, com o intuito de passar uma
boa imagem para os cidadãos. Parabeniza o setor de obras da prefeitura, o qual está
por ora fazendo adequadamente um serviço correto de zeladoria em nosso município,
conta que em breve a administração conseguirá atender todos os contratempos da
cidade.
Rafael Marreiro de Godoy: Reivindica alguns pedidos, fala que é preciso a instalação
de uma lixeira próximo ao ponto de ônibus no bairro de São João Novo. Comenta
também que é preciso que se faça poda de árvores na cidade, pois há ocasiões em que
bandidos se escondem atrás das mesmas a fim de cometer atos ilícitos. Cita que a
prefeitura precisa se adequar melhor a pessoas com deficiência, pois é preciso haver
adaptações relativas a qualquer deficiência. Explica que não há nenhum projeto que
invista na saúde oftalmológica dos munícipes, pois os mesmos não possuem sequer
exames oftalmológicos gratuitos. Diz apoiar o presidente Bolsonaro, incluindo seu
projeto sobre as armas, diz ser favorável a posse de armas desde que devidamente
registrada e cumprindo todas as burocracias. Afirma que o presidente quer realizar
mudanças, diz achar que sua impopularidade deve-se aos cortes desnecessários quanto
a benefícios indevidos. Fala que torce pelo presidente para que o mesmo faça um bom
governo e tire o Brasil da miséria, faz uma analogia quanto ao prefeito, diz que é
preciso haver mudanças também no município.
Ordem do Dia:
Projeto de Lei Nº 18/2019-E e EMENDAS, 18/03/2019, de autoria de Cláudio José
de Góes, Dispõe sobre a qualificação de entidades como Organizações Sociais, cria o
programa municipal de publicização e dá outras providências. O Vereador Etelvino
Nogueira apresentou Requerimento Verbal solicitando o adiamento do Projeto por 01
(uma) Sessão. O Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade em única
discussão e votação simbólica.
Projeto de Lei Nº 44/2019-L, 12/04/2019, de autoria do Vereador Rogério Jean da
Silva, que “Dá denominação de Yoichi Shiomi "Oiti” a via pública localizada no Bairro
Gabriel Piza”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação
nominal e maioria simples.
Projeto de Lei Nº 50/2019-L, 22/04/2019, de autoria do Vereador Marcos Augusto
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Issa Henriques de Araújo e José Alexandre Pierroni Dias, que “Insere no Calendário
Oficial da Estância Turística de São Roque o "Dia de Conscientização e Enfrentamento à
Fibromialgia” a ser realizado no dia 12 de Maio”. O Projeto foi aprovado por
unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria simples.
Projeto de Lei Nº 23/2019-E, 23/04/2019, de autoria do Poder Executivo, que
“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais)”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em segunda discussão,
votação nominal e maioria simples.
Projeto de Lei Nº 24/2019-E, 16/04/2019, de autoria do Poder Executivo, que
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 45.188,62
(quarenta e cinco mil, cento e oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos)”. O
Projeto foi aprovado por unanimidade em segunda discussão, votação nominal e
maioria simples.
Projeto de Lei Nº 25/2019-E, 16/04/2019, de autoria do Poder Executivo, que
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 798.500,00
(setecentos e noventa e oito mil e quinhentos reais)”. O Projeto foi aprovado por
unanimidade em segunda discussão, votação nominal e maioria simples.
Projeto de Lei Nº 27/2019-E, 24/04/2019, do Poder Executivo, que “Altera a
jornada de trabalho do cargo de Coordenador Socioassistencial”. O Projeto foi aprovado
por unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria simples.
Projeto de Decreto Legislativo Nº 5/2019-L, 25/04/2019, de autoria da Mesa
Diretora 2019, que “Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão São-roquense à
Senhora Risa Fachin Bonando em Sessão Solene alusiva ao Dia da Comunidade
Italiana”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação nominal
e maioria simples.
Requerimentos Nºs: 073 a 075/2019 – Foram aprovados por unanimidade.
Explicação Pessoal:
Vereador Rogério Jean da Silva: Comenta que há três meses foram instaladas
câmeras de segurança no bairro Santo Antônio, diz que já foram computados 245 dias
sem registro de furto ou roubo neste bairro, alega que a Polícia Militar e a Guarda
Municipal do município estão sempre presentes no bairro. Relata que visitou a sede da
farmácia municipal, conta que há uma satisfatória quantidade de remédios que pode
ser disponibilizada para a população, diz estar contente com isso, pois afirma que a
cidade já não depende mais do governo estadual, uma vez que a administração está
comprando os remédios que não chegam ao município. Relata que a maior parte dos
problemas relacionados ao medicamento estão ligados aos fornecedores, pela falta de
repasse e pela falta de entrega e não por causa da gestão da cidade.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta sobre o bairro Guaçu, diz que os
moradores da Rua Carvalho Pinto estão procurando providências para a melhoria da
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rua, mas não obtiveram resposta do poder executivo, fala que a mesma não tem nem
pedregulhos. Relata que a ponte do mesmo bairro não está recebendo manutenção
adequada. Conta que o problema não é a falta de verbas.
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Comenta que já existe licitação para
realizar o início da obra da ponte. Relata que é necessário que se construa a uma
ligação primeiro, para posteriormente destruir a outra ponte, pois não haverá como
passar de um lado para o outro.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que falta agilidade da administração.
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Comenta que o problema da ponte é
antigo e que o prefeito deveria solucionar logo.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Explica que sempre que pode está cobrando
a administração por esses contratempos. Comenta que a Santa Casa também sofre com
a má administração.
Aparte Etelvino Nogueira: Diz que estão discutindo um projeto de lei para qualificar
as entidades, relata que o intuito é a Santa Casa.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Esclarece que o problema atual da Santa
Casa é a falta de repasse da prefeitura.
3. Vereador Etelvino Nogueira: Diz achar que o presidente não iria modificar algo, se o
mesmo não precisasse ser mudado, pois determinadas mudanças são estressantes, cita
a reforma da previdência, relata que há inúmeros problemas que precisam ser
solucionas quanto a esta questões. Fala que no seu entendimento, os policiais poderiam
ter redução na sua jornada para se aposentar, pois é uma profissão de risco. Cita
também os professores, conta que é uma carreira mais difícil do que quem cuida da
parte administrativa nas escolas, fala que é preferível beneficiar alguns profissionais.
Comenta sobre a fala do professor Frank nesta Câmara Municipal, conta que fez parte
do grupo de vereadores que lutaram pela vinda do Instituto Federal no município.
Relata que verificará como serão realizados os cortes orçamentários no Instituto. Afirma
que às vezes é necessário realizar alguns ajustes para que ocorram melhorias em
outros aspectos. Diz que é preciso buscar informações mais precisas pra entender o
que de fato está acontecendo e consequentemente, ajudar a realizar avanços para a
cidade.
4. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Conta que está torcendo para que escolas
futuramente não levantem bandeiras, nem de esquerda nem de direita, mas que sejam
somente politizadas, sem partidos específicos. Comenta sobre a ponte no bairro do
Guaçu, ressalta que junto com João Caramez lutou para conseguir verbas para que
construísse a mesma, todavia fala que o projeto foi feito de maneira inadequada, e
pediu para o executivo para que parasse a obra, para que continuasse de maneira
correta, afirma que por isso ocorreu este atraso. Fala que aceita críticas construtivas,
mas que acha incorreto fazer politicagem em cima disso, dado as circunstâncias que
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antecederam esses fatos.
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que houve a licitação, só falta
começar as obras e que isso ocorre em diversas operações dentro da cidade.
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Comenta há inúmeros comentários maldosos
nas redes sociais mesmo realizando melhorias na cidade, especificamente no bairro do
Carmo.
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Relata que aceita críticas, mas que precisam
ser sérias e instruídas.
Encerram-se os trabalhos às 16h14min.
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