
 

Ata da 1ª Sessão Ordinária de 4 de fevereiro 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 14h18min. 
Expediente: 

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

1. A Ata da 41ª Sessão Ordinária de 2018, realizada em 10 de dezembro de 2018, foi lida 
e aprovada por unanimidade; 

2. A Ata da 36ª Sessão Extraordinária de 2018, realizada em 10 de dezembro de 2018, foi 
lida e aprovada por unanimidade; 

3. A Ata da 37ª Sessão Extraordinária de 2018, realizada em 10 de dezembro de 2018, foi 
lida e aprovada por unanimidade; 

4. A Ata da 38ª Sessão Extraordinária de 2018, realizada em 17 de dezembro de 2018, foi 
lida e aprovada por unanimidade; 

5. A Ata da 39ª Sessão Extraordinária de 2018, realizada em 17 de dezembro de 2018, foi 
lida e aprovada por unanimidade; 

6. A Ata da 1ª Sessão Extraordinária de 2019, realizada em 15 de janeiro de 2019, foi lida 
e aprovada por unanimidade; 

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

8. A Ata da 3ª Sessão Extraordinária de 2019, realizada em 30 de janeiro de 2019, foi lida 
e aprovada por unanimidade; 

9. A Ata da 4ª Sessão Extraordinária de 2019, realizada em 30 de janeiro de 2019, foi lida 
e aprovada por unanimidade; 

10. A Ata da 5ª Sessão Extraordinária de 2019, realizada em 30 de janeiro de 2019, foi lida 
e aprovada por unanimidade; 

11. A Ata da 6ª Sessão Extraordinária de 2019, realizada em 30 de janeiro de 2019, foi lida 
e aprovada por unanimidade; 

12. O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário Nº 173/2018 ao Projeto 
de Lei Nº 74/2018-L, 13/09/2018, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação 2018, ao Projeto de Projeto de Lei Nº 74/2018-L, que “Dispõe sobre a 
comunicação prévia da interrupção ou suspensão do serviço de fornecimento de 
energia elétrica e de água, e dá outras providências”. O Parecer foi aprovado por 13 
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(treze) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário do Vereador Alfredo Fernandes 
Estrada em única discussão e votação simbólica. 

13. O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário Nº 04/2018 ao Projeto de 
Lei Nº 96/2018-L, 31/01/2019, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação 2018, ao Projeto de Projeto de Lei Nº 96/2018-L, que “Institui e regulamenta 
o serviço de transporte motorizado privado individual remunerado de passageiros, não 
abertos ao público para a realização de viagens individuais ou compartilhadas, 
solicitadas exclusivamente por usuários previamente cadastrados em aplicativos ou 
outras plataformas de comunicação em rede – de que trata o inciso X do art. 4ª da Lei 
Federal nº12.587/2012, modificada pela Lei Federal nº13.640/2018 e dá outras 
providências”. O Vereador Newton Dias Bastos apresentou Requerimento Verbal 
solicitando o adiamento da discussão do Parecer para a próxima Sessão. O 
Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade em única discussão e votação 
simbólica. 

14. O Primeiro Secretário faz a leitura do relatório referente ao 5ª Bimestre, do Fundo de 
seguridade Social de São Roque.  

15. O Primeiro Secretário faz a leitura do relatório sobre a execução de coleta, tratamento e 
destinação final do lixo do Município, referente aos meses de novembro e dezembro de 
2018, e informa que o mesmo encontra se para consulta na Diretoria Técnica 
Legislativa.  

16. O Primeiro Secretário faz a leitura do Balancete da Despesa e Receita da Câmara 
Municipal de Sã Roque, referente ao mês de dezembro de 2018, e informa que o 
mesmo encontra se para consulta na Assessoria Técnica Legislativa.  

Projetos do Executivo: 
1. Veto Nº 7/2018 ao Projeto de Lei Complementar Nº 2/2018, 26/12/2018 de 

autoria do Poder Executivo, que “Veto ao Projeto de Lei Complementar Nº 2/2018 - 
Insere Parágrafo ao Artigo 58, da Lei Complementar n°39, de 08 de novembro de 2006 
e dá outras providências”. 

Projetos do Legislativo: 
1. Projeto de Lei Nº 90/2017-L, 30/11/2017 de autoria do Vereador José Alexandre 

Pierroni Dias, que “Dá a denominação de "Rotatória José Ferreira da Silva Netto" a 
rotatória localizada no bairro do Cambará”. 

2. Projeto de Lei Nº 1/2019-L, 04/01/2019 de autoria do Vereador Rogério Jean da 
Silva, que “Dá denominação de " Viela Luiz Martins Arruda" a viela localizada no 
Loteamento Esplanada Mendes de Moraes”. 

3. Projeto de Lei Nº 2/2019-L, 04/01/2019 de autoria do Vereador Rogério Jean da 
Silva, que “Altera as Leis 3222, 3224, 3223, 3225, 3226/ 2008, que denominam as vias 
públicas localizadas na Vila Guilhermina”. 

4. Projeto de Lei Nº 3/2019-L, 07/01/2019 de autoria do Vereador Etelvino Nogueira, 
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que “Institui os Conselhos de Moradores dos bairros no Município de São Roque e dá 
outras providências”. 

5. Projeto de Lei Nº 4/2019-L, 08/01/2019 de autoria do Vereador Marcos Augusto 
Issa Henriques de Araújo, Rafael Tanzi de Araújo, José Alexandre Pierroni Dias, que 
“Dispõe sobre a permissão da presença de doula durante todo o período de trabalho de 
parto, parto e pós-parto imediato, bem como nas consultas e exames de pré-natal, 
sempre que solicitado pela parturiente, nas maternidades, hospitais e demais 
equipamentos da rede municipal de saúde”. 

6. Projeto de Lei Nº 5/2019-L, 08/01/2019 de autoria do Vereador Etelvino Nogueira, 
que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de dispositivo de áudio junto a equipamento de 
leitura óptica de código de barras”. 

7. Projeto de Lei Nº 6/2019-L, 10/01/2019 de autoria do Vereador Rafael Marreiro de 
Godoy, que “Dispõe sobre a destinação de percentual de moradias populares de 
programas habitacionais públicos às mulheres vítimas de violência doméstica e às 
ofendidas por tentativa de crime de feminicídio”. 

8. Projeto de Lei Nº 7/2019-L, 10/01/2019 de autoria do Vereador Rogério Jean da 
Silva, que “Dá a denominação de Elda Maria Teresa Pacello Cilia a via pública localizada 
no Jardim Bandeirantes”. 

9. Projeto de Lei Nº 10/2019-L, 14/01/2019 de autoria do Vereador José Luiz da Silva 
César, que “Institui o Casamento Comunitário na Estância Turística de São Roque”. 

10. Projeto de Lei Nº 11/2019-L, 16/01/2019 de autoria do Vereador Marcos Roberto 
Martins Arruda, que “Institui a Campanha de Conscientização sobre o transporte 
clandestino de pessoas na Estância Turística de São Roque”. 

11. Projeto de Lei Nº 12/2019-L, 17/01/2019 de autoria do Vereador Rogério Jean da 
Silva, que “Dá denominação as vias públicas do Loteamento Mirante da Serra, 
localizadas na Vila Darcy Penteado”. 

 
12. Projeto de Lei Nº 14/2019-L, 22/01/2019 de autoria do Vereador Rogério Jean da 

Silva, que “Estabelece as dimensões das vias públicas localizadas nos bairros Jardim 
Brasil e Jardim Flórida”. 

13. Projeto de Lei Nº 15/2019-L, 22/01/2019 de autoria do Vereador Rogério Jean da 
Silva, que “Altera as Leis 2.408 de 26 de setembro de 1997, 2.297 de 08 de fevereiro 
de 1996, 1.220 de 19 de maio de 1980, 2.552 de 15 de dezembro de 1999 e estabelece 
as dimensões das vias públicas denominadas nos Decretos 1.825 de 06 de agosto de 
1981 e 2.442 de 06 de dezembro de 1985”. 

14. Projeto de Lei Nº 16/2019-L, 30/01/2019 de autoria do Vereador José Luiz da Silva 
César, que “Insere inciso ao Art. 5º, da Lei nº 2.991, de 19 de Outubro de 2006, que 
"Dispõe sobre os serviços de coleta de entulho e dá outras providências". 

15. Projeto de Lei Nº 18/2019-L, 31/01/2019 de autoria do Vereador Rogério Jean da 
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Silva, que “Estabelece dimensões das vias públicas existentes no Parque Itaguassu I, 
bairro Sorocamirim”. 

16. Projeto de Lei Nº 20/2019-L, 04/02/2019 de autoria do Vereador José Alexandre 
Pierroni Dias, que “Dá a denominação de Rosa Anunciatta Piccirillo à via pública 
localizada no Bairro Planalto Verde”. 

17. Projeto de Resolução Nº 1/2019-L, 10/01/2019 de autoria do Vereador Rogério 
Jean da Silva,  que “Dispõe sobre as normas de governança e de gestão a serem 
observadas pelos órgãos de comunicação da Câmara da Estância Turística de São 
Roque nas redes sociais digitais”. 

18. Projeto de Decreto Legislativo Nº 1/2019-L, 21/01/2019 de autoria do Vereador 
Mesa Diretora 2019, que “Concede Placa Homenagem em Sessão Alusiva ao Dia 
Internacional da Mulher 2019”. 

19. Projeto de Decreto Legislativo Nº 2/2019-L, 21/01/2019 de autoria do Vereador 
Mesa Diretora 2019, que “Concede Placa Homenagem em Sessão Alusiva ao Dia 
Internacional da Mulher 2019”. 

20. Projeto de Decreto Legislativo Nº 3/2019-L, 21/01/2019 de autoria do Vereador 
Mesa Diretora 2019, que “Concede Placa Homenagem em Sessão Alusiva ao Dia 
Internacional da Mulher 2019”. 

Requerimentos: 
1. Vereador Alfredo Fernandes Estrada:Nº 1 - Solicita informações sobre a 

possibilidade de realização de reformas em geral, com urgência, na Escola Barão de 
Piratininga, Cambará.; Nº 9 - Solicita informações sobre roçada da Estrada do Candor.; 
 Nº 10 - Solicita informações sobre a recuperação de tubulação de águas pluviais, Rua 
José Ghilard, em frente ao nº 189. Jardim Mosteiro.; Nº 11 - Solicita informações sobre 
a possibilidade de recuperação da Estrada do Candor.; Nº 12 - Reiterar Requerimento 
nº178/2018 -  Solicita informações sobre a possibilidade da realização do serviço de 
limpeza das bocas de lobos, localizadas na Estrada do Candor, Bairro Guaçu.; 

2. Vereador José Luiz da Silva César: Nº 2 - Solicita informações sobre a possibilidade 
de substituição do benefício da cesta básica pelo mesmo valor em pecúnia para aqueles 
servidores públicos que manifestarem interesse; Nº 7 - Solicita informações referentes 
aos tanques localizados em nosso Município.; 

3. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Nº 4 - Solicita informações sobre a infestação 
de animais nocivos à saúde que assola nosso Município.; 

4. Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Nº 3 - Solicita informações relativas a loteamento 
localizado na área central do Distrito de Maylasky, sito à Rua Antonio Sartori, próximo 
ao posto de saúde. 

5. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 5 - Solicita informações relacionadas aos 
servidores públicos municipais não efetivos, bem como informações a respeito das 
Comissões Permanentes Remuneradas nos anos de 2017 e 2018; Nº 6 - Solicita 



 
 
 

5

informações relacionadas aos servidores públicos municipais afastados ou que 
atualmente exercem funções fora da prefeitura através de convênios do município com 
repartições públicas do Estado, União ou convênio existente; Nº 8 - Solicita informações 
relacionadas ao barranco existente na Av. 3 de Maio (fundos do numeral 308), área 
central, bem como do barranco existente na Rua Ibitinga, defronte com a Rua Cruzeiro, 
no Bairro da Vila Nova. 

Indicações: 
1. Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Nº 980 - Solicita serviços de pintura  em todos 

os prédios de EMEI e Creches de Maylasky.; Nº 981 - Solicita com urgência 
manutenção dos brinquedos das áreas de lazer das EMEI e Creches do Distrito de  
Maylasky.; Nº 982 - Solicita a instalação de uma área de lazer para a EMEI, instalada 
na Tibério Justo da Silva.; Nº 983 - Solicita uma impressora para os professores da 
EMEI Tibério Justo da Silva.; Nº 984 - Solicita a troca de lâmpadas nos prédios das 
EMEI e Creches, do Distrito de Maylasky.; Nº 985 - Solicita serviço de roçada em todas 
as escolas do Distrito de Maylasky. 

2. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Nº 1007 - Solicita a 
pavimentação asfáltica da Estrada do Paraíso, Canguera; Nº 1008 - Solicita que seja 
estudada a possibilidade de transformar em calçadão o trecho da Dr. Stevaux, entre a 
Rua Pedro Vaz e Henrico Del'Acqua; Nº 1009 - Solicita a realização de pavimentação 
asfáltica na Rua Jose Carlos Piccirillo. 

3. Vereador Newton Dias Bastos: Nº 1010 - Solicita a pavimentação asfáltica na Rua 
dos Eucaliptos, Jardim Suíça. 

4. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Nº 1 - Solicita a implantação de uma 
lombada e desvio de água na rua principal da Volta Grande para que a água em curso 
não mais prejudique os moradores próximos ao local.; Nº 2 - Solicita a Sabesp que 
faça uma fossa grande no final da rua Pedro Marcelino, no Carmo, afim de resolver o 
problema de mal  cheiro e moscas no local. 

5. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 3 - Solicita serviço de motonivelamento e 
cascalhamento nas ruas do Loteamento Clube dos Oficiais da Polícia Militar do Estado 
de São Paulo , bairro do Carmo; Nº 4 - Solicita serviço de motonivelamento e 
cascalhamento nas ruas do Loteamento Las Brisas, bairro do Caetê; Nº 5 - Solicita 
serviço de motonivelamento e cascalhamento nas ruas do Loteamento Jardim 
Camargo, bairro do Carmo; Nº 6 - Solicita serviço de motonivelamento e 
cascalhamento nas ruas da Chácara Aurora, bairro do Caetê; Nº 7 - Solicita serviço de 
motonivelamento e cascalhamento nas ruas da Chácara Santa Lucia , bairro do Carmo; 
Nº 8 - Solicita serviço de motonivelamento e cascalhamento nas Estradas , Juca Rocha, 
Pilão d'água, da Lagoa , Mario Almeida , nos bairros Juca e e Pilão d'água; Nº 9 - 
Solicita serviço de motonivelamento e cascalhamento nas ruas do Loteamento , 
Mombaça l- ll e lll no bairro do Mombaça; Nº 10 - Solicita serviço de motonivelamento 
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e cascalhamento nas ruas do Loteamento Santa Felicidade , bairro do Pavão; Nº 11 - 
Solicita serviço de motonivelamento e cascalhamento na rua Capitulina, bairro do 
Pavão; Nº 13 - Solicita a realização de operação "tapa buracos" , na Estrada Turística 
do Sáboo e Estrada dos Moreira, bairro do Sáboo. 

6. Vereador Alacir Raysel: Nº 12 - Solicita ligação de esgoto da Rua Dom José Gaspar 
com a Rua São Manoel, Jd.Villaça. 

7. Vereador Israel Francisco de Oliveira:  Nº 14 - Solicita que seja realizada a 
operação "tapa buracos" em todas a s vias do Bairro do Sáboo. 

8. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 15 - Solicita motonivelamento e cascalhamento 
na Estrada dos Barros.; Nº 16 - Solicita motonivelamento e cascalhamento nas Ruas 
Benedita Cardoso Dini, Prefeito José Antonio Sanches Dias e Aureliano Marreiro.; Nº 17 
- Solicita que a viabilize substituição da ponde de madeira, localizada no final da Rua 
Laurino Luiz de Andrade, com a Rua Colunas de São Roque, Bairro Guaçu.; Nº 18 - 
Solicita que seja implantada uma linha especifica ou horários alternativos de transporte 
público de maneira que possa atender os moradores do Bairro Mont Serrat.; Nº 19 - 
Solicita cascalhamento e motonivelamento na Rua Rubens de Carvalho Palmer, Bairro 
do Pavão.; Nº 20 - Solicita o serviço de roçada no Largo dos Mendes.; Nº 21 - Solicita 
o serviço de roçada na Rua Pio XII; Nº 29 - Solicita limpeza na ponte existente no final 
da Rua Laurindo Luiz de Andrade, com a Rua Colunas de São Roque.; Nº 30 - Solicita 
os serviços de motonivelamento e  cascalhamento Estrada Caio Prado Junior, Vila Darcy 
Penteado. 

9. Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Nº 22 - Solicita o conserto da ponte e ao 
longo de toda a via pública localizada na Estrada Delegado Orlando Fernandes, 
conhecida como Estrada da Serrinha, ou Estrada Santa Terezinha, próximo a São João 
Novo.; Nº 23 - Solicita os serviços de cascalhamento e motonivelamento na Estrada 
Fonte, Bairro Santo Antonio.; Nº 24 - Solicita motonivelamento e cascalhamento na 
Estrada do interior da Capela do Santo Antonio; Nº 25 - Solicita nivelamento da 
calçada do lote pertencente a prefeitura na Rua Maestro Porfírio Tavares, Cambara, 
próximo ao nº 161.; Nº 26 - Reitera Indicação nº385/2017 que, Solicita a poda das 
árvores na Rua Júlio Xavier Ferreira, altura do nº314/ G75 assim como a troca das 
lâmpadas queimadas da referida via.; Nº 27 - Solicita troca de lâmpadas queimadas na 
Rua Fernão Paes de Barros.; Nº 28 - Reitera a Indicação 450/2018, solicitando a 
recuperação asfáltica na esquina das Ruas Antonio dos Santos Sobrinho e José Casali, 
Cambará. 

Moções: 
1. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Nº 1 - De Pesar pelo falecimento da 

estimada Vanessa Francine Barbosa Delfino. 
2. Vereador Newton Dias Bastos: Nº 2 - De Pesar pelo falecimento da estimada 

senhora Nabuco Baba Pontes; Nº 3 - De Pesar pelo falecimento da estimada Senhora 
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Maria Thereza Alves de Oliveira; Nº 9 - De Pesar pelo falecimento da estimada Senhora 
Cecília Maria Bravo Simões; Nº 14 - De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor 
Nelson Ferreira dos Santos; Nº 15 - De Pesar pelo falecimento da estimada Senhora 
Glória Aparecida Silva Duarte; Nº 17 - De Pesar pelo falecimento do estimado senhor 
João Batista dos Reis; Nº 18 - De Pesar pelo falecimento da estimada senhora Sandra 
Imada. 

3. Vereador José Luiz da Silva César: Nº 4 - De Pesar pelo falecimento do estimado 
Senhor Adair Ribotta; Nº 5 - De Pesar pelo falecimento do Senhor Clauso Soares; Nº 6 
- De Pesar pelo falecimento da estimada Senhora Benedita da Silveira Malheiros; Nº 11 
- De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Alceu de Barros;  

4. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Nº 7 - De Congratulações 
ao Atleta Airton Gomes pela excelente participação na final do Torneio Paulista de 
Beach Soccer realizado no Guarujá.; Nº 8 - De Congratulações ao piloto Djone Fornari e 
Roque Silva pela realização de mais uma edição da Copa América de Downhill realizada 
no Ski Mountain Park, São Roque. As Moções foram aprovadas por unanimidade em 
única discussão e votação simbólica. 

5. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 10 - De Pesar pelo falecimento da estimada 
Senhora Aparecida Donizete do Carmo Borba. 

6. Vereador Julio Antonio Mariano: Nº 12 - De Pesar pelo falecimento do estimado 
Senhor Augusto Fernandes Martins. 

7. Vereador Alacir Raysel: Nº 13 - De Pesar pelo falecimento da estimada Senhora Laíz 
Maria de Camargo Barroso. 
 

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: Parabeniza o comentarista Djoni Fornari pela 
participação no evento que elevou a cidade a conhecimento em nível nacional. Fala que 
um dos graves problemas que já vem se arrastando há 4 meses é o transporte público 
com a empresa Mirage. Diz que não é mais possível tolerar, pois a Mirage chegou na 
cidade e pressionou o Poder Executivo, fazem o que querem com paralizações, 
cobrança de passagem mais cara e nenhuma qualidade na prestação de serviço.  
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que encaminhou requerimento 
para a Prefeitura sobre a fila de emprego que ocorreu na Brasital no ano passado, 
antes do recesso, e agora recebe resposta pedindo dilação de prazo para responder. 
Diz que não compreende a agilidade com que trabalha esta Administração. 
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Vereador José Luiz da Silva César: Agradece a manutenção que foi feita nos rios na 
região do bairro Goianã, pois não ocorreram problemas de enchente. Diz que uma 
grande preocupação hoje é com relação às barragens dos pesqueiros na cidade, que 
não são fiscalizadas. Diz que apresentou requerimento ao senhor Prefeito, 
questionando essa situação. Cita o pesqueiro que fica acima da comunidade do bairro 
Goianã, pois se vier a estourar, mata todos que estão logo abaixo. Agradece ao Prefeito 
que manifestou boa vontade na abertura do pontilhão do bairro Goianã. Acredita que 
ainda no mês de fevereiro, fará a ligação de água da Estrada Dona Nega. Lamenta que 
a Santa Casa permaneça com problemas, com pessoas despreparadas para administrá-
la. Diz que a senhora Andréia é boa para ser Diretora de Saúde, não para administrar a 
Santa Casa, que é muito grande para ela. Afirma que também apresentou requerimento 
ao Prefeito, questionando a possibilidade de fornecer a cesta básica dos funcionários 
públicos em pecúnia.  
Aparte Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Fala que esse 
requerimento do Vereador José Luiz da Silva César é excelente. 
Vereador José Luiz da Silva César: Afirma que nem todos os funcionários têm 
condições de retirar a cesta, visto que precisa ser retirada em horário comercial. Diz 
que esperava o envio pelo Poder Executivo de um Projeto de Lei que reajustasse o 
vale-alimentação dos funcionários em 3,75%, seguindo o reajuste do IPCA. Afirma que 
a ligação de água da Estrada Dona Nega, vai em breve estar concluída. Diz que a 
abertura do pontilhão do Bairro Goianã será um grande desafio para o governo do 
Prefeito Cláudio, e que muitas administrações passaram e não conseguiram fazer a 
abertura do pontilhão.  

2. Vereador Júlio Antonio Mariano: Fala que tem muita esperança de que as coisas 
esse ano melhorem muito no município. Diz que esteve com o Ambientalista Sorriso da 
ONG Ibrage no Gabinete do Prefeito, e está sendo possível concluir a parceria entre a 
Prefeitura e a Ibrage, para a manutenção da Mata da Câmara. Fala que futuramente 
haverá no local várias atividades, inclusive educacionais, ligadas ao turismo e meio 
ambiente. Explica que a burocracia tem mudado muito o cenário das coisas, pois hoje, 
entre a solicitação de uma emenda parlamentar, e a efetiva conclusão da obra para a 
qual a emenda foi destinada, está demorando muito. Cita que há um ano, anunciou a 
reforma da rodoviária, e aparentemente agora vai acontecer. Fala que outros 
Vereadores também têm emendas parlamentares aguardando a aplicação a que foram 
destinadas, porém a burocracia tem prejudicado. Cita que há a expectativa para 
conclusão através de emenda parlamentar da reforma da rodoviária, da compra de 3 
veículos para os Postos de Saúde do Saboó, Goianã e Canguera, através da emenda 
parlamentar do Deputado Federal Carlos Zaratini, que já estão comprados e 
aguardando o concurso da Prefeitura para motorista, para que estes possam ser 
utilizados. Fala que outra obra aguardada para este ano, é a conclusão da abertura do 
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Jardim Brasília com a Quintas dos Teixeiras, cujos recursos já estão disponíveis em 
caixa, passando pela burocracia. Cita a obra da rotatória da entrada da cidade, próxima 
a escola Manley Lane, que será executada com recursos do DADETUR - Departamento 
de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos, que modificará a entrada da 
cidade. Fala que outra conquista é a troca da grama sintética da quadra de futebol do 
bairro São Rafael, que foi inaugurada no ano de 2010, com uma grama sintética que 
possui vida útil de 8 anos, e já está seguindo para o nono ano com a mesma.  Cita que 
há uma emenda impositiva para a recuperação do campinho de areia no bairro Jardim 
Marieta. Fala que essas são algumas das obras que aguarda conclusão para este ano, e 
é hora de começar a cobrar, pois o Vereador consegue o recurso, e torce para que tudo 
se conclua com êxito. Explica o Projeto de Lei de sua autoria que dispõe sobre o SIM - 
Serviço de Inspeção Municipal, que substitui o SIF – Selo de Inspeção Federal. Diz que 
em São Roque foi promulgada uma Lei que criou o SIM em 1998, porém essa lei nunca 
foi regulamentada e totalmente ultrapassada. Fala que aquelas pessoas que produzem 
alimentos e tiverem o selo SIM, poderão comercializar os seus produtos nos comércios. 
Diz que o SIM pretende abranger os produtos de origem animal e vegetal.  
Aparte Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Fala que é 
excelente a iniciativa do Vereador Júlio Antonio Mariano. 
Vereador Júlio Antonio Mariano: Explica que em São Roque é preciso apenas um 
grupo de pessoas, e a presença de um Veterinário, montar uma pequena estrutura para 
fiscalização e qualificação, para que os pequenos produtores tenham condições de 
conseguir esse documento e sair da clandestinidade. Solicita o apoio dos demais 
Vereadores, quando esse Projeto de Lei chegar à Câmara para aprovação. 

3. Vereador Newton Dias Bastos: Cumprimenta a nova Mesa Diretora da Câmara, 
desejando bastante sucesso e que façam um gestão bastante profícua. Diz que essa é a 
primeira Sessão Legislativa que participa nesta gestão, não ocupando o cargo de 
Presidente. Fala que as pessoas questionam este Vereador como se sente. Responde 
que enquanto foi Presidente, sempre procurou externar aquilo que pensava em relação, 
principalmente, aos projetos que eram polêmicos. Explica que não se pronunciou em 
relação a todos, mesmo porque, procurou Presidir a Câmara como um juiz, atendendo 
tanto situação, quanto oposição, e quase nunca tomando partido, pois julga que o 
principal trabalho enquanto mediador é promover o diálogo, ter “jogo de cintura”, para 
que as Sessões Legislativas transcorressem com tranquilidade. Diz que hoje teve a 
oportunidade de votar pareceres contrários, e logo mais, Projetos de Lei, se sente 
muito bem dessa forma, pois gosta de atuar com transparência. Lembra que quando 
assumiu a Presidência da Câmara Municipal, uma das primeiras coisas que fez foi a 
substituição do software, no qual é possível, qualquer cidadão acessar e averiguar o 
trabalho feito por qualquer Vereador.  Afirma que o software é alimentado diariamente 
e o Portal da Transparência também é bastante atualizado e ninguém pode dizer que 
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não encontrou alguma coisa no Portal. Diz que hoje as redes sociais são bastante 
utilizadas e ocorre da seguinte forma: um Vereador consegue uma benfeitoria, como 
por exemplo, pavimentação asfáltica para o bairro X, e publica na rede social. Fala que 
se reparar bem, verão que não há nenhum comentário parabenizando o Prefeito ou o 
Vereador, todos os comentários se referem a pessoas questionando o por que de não 
ter havido alguma benfeitoria em seu bairro, pavimentação na sua rua. Fala que não 
pode alimentar mentiras e covardia de pessoas que não se identificam. Diz que não fala 
por si só, mas também pelos outros Vereadores desta Casa. Afirma que São Roque tem 
o privilégio de contar com um Poder Executivo e Legislativo que não se vendem e não 
se ouve falar qualquer envolvimento de algum Vereador em atos ilícitos. Fala que 
aprendeu que ser honesto não é qualidade e sim uma obrigação, no entanto, no mundo 
de hoje, é uma qualidade sim, pois há cidades em que não há diálogo entre os Poderes 
Executivo e Legislativo, tudo é negociado.   
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Fala que a tristeza de ser criticado ou cobrado, 
faz parte, no entanto, o que realmente dói, é a injustiça. Cita como exemplo as últimas 
eleições, que com uma mídia denegridora, e a região foi prejudicada com a perda de 
quatro deputados, que certamente será sentida, mais adiante pela população.          
Vereador Newton Dias Bastos: Fala que a região ficou praticamente sem 
representantes na Assembléia Legislativa.  
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que pessoas que nada fizeram 
pela cidade, têm espaço nas redes sociais, para denegrir a imagem daqueles que estão 
trabalhando, que estão lutando pela cidade.  

4. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Fala que é autor do Projeto de Lei que dispõe 
sobre a criação da “casa abrigo”, destinada às mulheres vítimas de violência doméstica 
e às ofendidas por tentativa de crime de feminicídio. Afirma que durante o período de 
14 anos em que trabalhou como militar, pôde ver de perto a realidade sofrida por 
muitas mulheres vítimas de violência doméstica. Explica que o intuito desse Projeto de 
Lei é resguardar a integridade física daquelas mulheres que não podem retornar as 
suas casas, por risco de voltarem a sofrer violência doméstica ou até mesmo de serem 
vitimadas por feminicídio. Fala que outro Projeto de Lei voltado à proteção das 
mulheres é o que Dispõe sobre a destinação de percentual de moradias populares de 
programas habitacionais públicos às mulheres vítimas de violência doméstica e às 
ofendidas por tentativa de crime de feminicídio, proposta também de sua autoria. Faz 
Crítica à maternidade da Santa Casa, pois alega que alguns médicos, ao receberem 
gestantes com dores de parto, dispensam a parturiente sob a alegação de que ainda 
não é o momento do nascimento do bebê, e algumas chegam a entrar em trabalho de 
parto logo em seguida, como foi o caso da ex-esposa deste Vereador. Diz que se trata 
de uma questão de tolerância e bom senso, pois há pessoas que residem perto da 
cidade, no entanto, há aquelas pessoas que moram longe, e ao serem dispensadas para 
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voltarem para casa, estão colocando em risco a vida da mãe e do bebê.  Cita o Projeto 
de Lei de autoria deste Vereador, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos funcionários 
das escolas, exigirem dos pais e responsáveis pelo aluno, a carteira de vacinação do 
aluno, com todas as vacinas em dia, no ato da matrícula.  
Aparte Vereador Newton Dias Bastos: Fala que os Bairros de São João Novo, Mombaça 
e Carmo são muito distantes e que ambulâncias demoram muito tempo tanto para 
chegar no bairro,quanto para trazer para a Santa Casa.  
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Deixa claro que o Projeto de Lei que propõe 
não é para exigir dos pais que vacinem seus filhos e sim, que apresentem no ato da 
matrícula, a carteira de vacinação dos filhos. 

5. Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Cumprimenta os novos membros da Mesa 
Diretora da Câmara eleita para este ano. Afirma que quando tem motivos para 
agradecer, não vê o menor problema em agradecer, porém, se críticas e cobranças 
tiverem de ser feitas, o serão. Agradece ao Prefeito e ao Departamento de Obras pelas 
melhorias que estão sendo feitas esta semana em Maylasky, a pedido deste Vereador, 
incluindo a limpeza dos rios. Lembra que a região de Maylasky sofreu muito já no 
primeiro dia do ano, visto que muitas casas foram afetadas e até caíram por conta das 
chuvas e enchentes. Conta que está há uma semana em contato direto com a 
Prefeitura e o Departamento de Planejamento alertando sobre a situação da empresa 
de transporte público Mirage. Cita que vários bairros da cidade estão sendo afetados 
pela má prestação de serviços da empresa. Conta que estão sendo cortadas diversas 
linhas e horários, e automóveis que deveriam fazer apenas uma linha estão fazendo de 
duas a três, tendo como consequência ônibus lotados, fazendo com que algumas 
pessoas não consigam neles embarcar e chegar ao seu destino que muitas vezes é o 
trabalho ou escola. Ressalta que a obrigação do Vereador é tentar resolver o problema, 
porém ao tentar contato com o departamento competente é tratado com pouco caso. 
Faz um alerta ao Prefeito sobre a situação do transporte público no caso de ainda não 
estar sabendo. Solicita ao Chefe do Executivo que se reúna com seus diretores solicite a 
eles explicações e busque uma solução o mais breve possível. Conta que já conversou 
com os Vereadores Jean, Rafael Marreiro e Etelvino, integrantes da Comissão 
Permanente de Obras e Serviços e agendou com eles reunião. Diz esperar que todos 
compareçam para que se busque uma solução urgente. 
Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Afirma que desde que a atual 
empresa veio para São Roque este Vereador não era favorável à mesma, ainda mais 
com a exigência de subsídio e aumento da tarifa. 
Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Cita que como um usuário assíduo de redes 
sociais antes mesmo de ser Vereador, porém vê nelas muita maldade e falsas 
informações, ainda mais tendo em vista que algumas pessoas já iniciaram suas 
campanhas através delas. 
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Ordem do Dia: 
1. Projeto de Lei Nº 60/2018-L, 19/07/2018, de autoria do Vereador Rafael Marreiro de 

Godoy, que “Obriga os restaurantes, lanchonetes, bares e similares, barracas e 
vendedores ambulantes do Munícipio da Estância Turística de São Roque a usarem e 
fornecerem a seus clientes somente canudos de papel biodegradável e/ou reciclável 
individualmente e hermeticamente embalados com material semelhante e dá outras 
providências”. O Projeto foi aprovado por 13 (treze) votos favoráveis e 01 (um) voto 
contrário do Vereador Rogério Jean da Silva. 

2. Projeto de Resolução Nº 14/2018-L, 05/10/2018, de autoria de Mesa Diretora 2018, 
que “Institui o Sistema de Gestão Eletrônico de Documento no âmbito da Câmara 
Municipal da Estância Turística de São Roque”. O Projeto foi aprovado por unanimidade 
em única discussão, votação nominal e maioria simples. 

3. Requerimento Nº 01 ao 12/2019 - Foram aprovadas por unanimidade em única 
discussão e votação simbólica. 

Explicação Pessoal:  
1.  Vereador Rogério Jean da Silva: Fala sobre o início das obras de pavimentação na 

Rua Maria Clara Sabatini, no Bairro Santo Antonio. Cita que a Sabesp já havia iniciado a 
implantação de rede coletora de esgoto e agora a empresa responsável já começou a 
preparar o local para que em breve receba a tão esperada pavimentação. Agradece ao 
Deputado Estadual Roberto Morais pelo envio de recursos no valor de 300 mil reais que 
serão utilizados para a pavimentação do local, e ao seu companheiro de liderança de 
governo: Vereador Marquinho Arruda, pois desde a apresentação da presente demanda 
na cidade de Piracicaba, esteve junto deste Vereador, lutando pela referida questão.  
Aparte Vereador Newton Dias Bastos: Parabeniza os Vereadores responsáveis por 
tal benfeitoria. Lamenta o fato de boatos em redes sociais, afirmando que tal 
pavimentação será feita sem a prévia implantação de rede coletora de esgoto. 
Vereador Rogério Jean da Silva: Lamenta tais condutas, pois as mesmas podem 
acabar por confundir a população. Agradece ao Prefeito Cláudio, pois, desde o início da 
demanda deu apoio e levou adiante uma obra tão importante para a os moradores do 
Bairro Santo Antonio. Fala também sobre a pavimentação da Rua Antonio Meleiro, 
localizada no Bairro Jardim Flórida, em que um grande parceiro do Município, o 
Deputado Major Olímpio destinou 243 mil reais em emendas e as obras já tiveram início 
com a previsão para término ao final do mês de março, beneficiando assim moradores 
do Jardim Flórida, Jardim Brasil e do Bairro Santo Antônio. Afirma que é difícil para 
quem, assim como ele, faz parte do governo, receber tantas cobranças relacionadas à 
situação das escolas do município. Diz ficar triste, pois, mesmo com intervalo de cerca 
de 45 dias  não foi feito um planejamento para que as escolas estivessem em melhores 
condições para recepcionar os alunos e professores. Reconhece que tais cobranças são 
justas, pois, é realmente difícil deparar-se com situações como essa. Conta que observa 
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o esforço do Departamento de Obras para realizar tudo que está a seu alcance para 
benefício da população, porém, as condições por vezes o limita.  
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Cita que seu papel na liderança 
de governo é fazer com que a comunicação entre Legislativo e Executivo se dê da 
melhor forma possível. Afirma estar fazendo seu melhor para que tal situação se 
resolva. 
Vereador Rogério Jean da Silva: Afirma que seu sentimento de consolo é fazer o 
que pode da melhor maneira possível.  

2. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala sobre a atuação da atual administração 
municipal. Afirma que os Prefeitos anteriores não prepararam o município para 
enfrentar a situação em que hoje se encontra. Cita que há duas UBS’s sem as obras 
terminadas, uma unidade no Jardim Carambeí e outra no Jardim Vilaça. Afirma que a 
conclusão de tais obras beneficiaria em muito o município, pois, a maioria dos recursos 
viriam do governo federal, diminuindo assim a demanda da Santa Casa. Afirma que a 
Santa Casa encontra-se em estado de caos, com mau atendimento e repleta de dívidas.  
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Afirma que dos cerca de 50 milhões em dívidas 
que a Santa Casa possui atualmente, 30 foram gerados pela intervenção do governo 
anterior.  
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Afirma que a falta de repasses desta 
administração é o principal motivo para as dívidas acumuladas da Santa Casa. 
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Cita que a resposta ao requerimento 
de autoria do Vereador Guto Issa, lido na presente sessão, consta que o Prefeito 
anterior em seus últimos dias de gestão realizou distrato com a empresa responsável 
pelas obras das UBS’S. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz ser lamentável que seja realizado um 
distrato, deixando a população sem as Unidades Básicas de Saúde, ao tempo que a 
administração paga valores altíssimos de aluguel de prédio no centro da cidade, para 
abrigar o setor de Vigilância Sanitária. Ressalta que a administração atual não está 
preparando o município para o futuro. 
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Afirma que a Santa Casa atualmente 
está com dívidas bem maiores do que os valores divulgados, visto que os valores para 
que a mesma se mantenha é altíssimo. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que não importa o valor, o que deve ser 
levado em conta a falta de condições da Instituição para atender pacientes.  

3. Vereador Etelvino Nogueira: Diz ter a sensação de que para a atual administração o 
Bairro Vila Lino não faz parte do município, pois se assim fosse considerado receberia 
um tratamento diferente. Cita que desde 2017 tem solicitado que seja realizada 
manutenção em uma ponte de madeira para atender aos pedidos da população local 
que faz uso da referida ponte para dirigir-se ao ponto de ônibus para ir ao trabalho, ao 
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local de estudos ou ao posto de saúde. Conta também que solicitou inúmeras vezes que 
fosse realizado um estudo para viabilização de linha de ônibus no local, pois sem a 
manutenção da ponte para voltar ao referido é necessário utilizar caminho diferente do 
primeiro. Critica o governo que no ano de 2017 não teve recursos suficientes para 
consertar uma ponte, mas teve oito milhões para pagamento de dívidas da gestão 
anterior. Diz que alguns de seus colegas podem ficar chateados com sua fala, porém, a 
maioria dos Vereadores presentes, em sua opinião, são culpados pela aprovação da 
LDO, que autorizou o Executivo a remanejar 10% do orçamento vigente. Deixa claro 
que embora criticado em redes sociais, fez sua parte, pois quem autoriza a compra de 
materiais para realização da manutenção não é o Vereador. Afirma que não sabe mais o 
que dizer quanto à falta de manutenção das estradas. Ressalta que embora seja um 
Vereador eleito no grupo do atual Prefeito, se for necessário fazer críticas e cobranças, 
assim o fará. Diz que acha ridículo que Vereadores agradeçam a determinadas pessoas 
em tribuna, pois sua função aqui é cobrar para que melhorias sejam feitas, contudo 
respeita quem age dessa forma. Fala das péssimas condições das escolas, tomadas pelo 
mato, necessitando de pintura, entre outras coisas. 
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz achar estranho o Executivo 
solicitar suplementação de verba sem ter esgotado os 10% permitidos para 
remanejamento. 
Aparte Vereador Rogério Jean da Silva: Afirma que não se sente culpado em votar 
favorável ao repasse de 10%, pois todos que na ocasião assim votaram, o fizeram no 
intuito de dar oportunidade para que as coisas acontecessem, tendo em vista o 
momento difícil pelo qual o município passa.  
Vereador Etelvino Nogueira: Afirma que lamentavelmente atualmente é o único que 
ainda está com a razão, pois os que votaram favoráveis aos 10% podem hoje observar 
que a situação do município somente piorou.  

4. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Afirma ter ouvido atentamente a fala dos 
Vereadores que o antecederam. Comenta a fala do Vereador Etelvino quando diz que é 
contra agradecimentos feitos em tribuna. Diz que é sim obrigação do Executivo fazer 
melhorias para o município, porém como numa padaria ainda que seja uma obrigação o 
proprietário entregar o produto de compra, faz parte da educação agradecer. Concorda 
com tudo o que foi dito a respeito das dificuldades pelas quais nosso município passa.  
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Diz não conceber a ideia de 
que alguém vá até sua casa, beneficie-se de seu favor e no dia seguinte lhe bata, tal 
como é o comportamento de alguns.  
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Diz não concordar com o Vereador 
Marquinho Arruda, pois, quem vai até o Prefeito cobrá-lo, vai exigir nada mais que uma 
obrigação deste e todos tem o direito de cobrar.   
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que é necessário que seja feita uma 
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reflexão sobre aquilo que está acontecendo em nosso município, pois o mesmo está sim 
passando por várias dificuldades, porém ao nosso redor a situação está ainda mais 
crítica, pois em cidades vizinhas há servidores públicos sem receber seu salário, além 
de contas não pagas. 
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Diz não ter conseguido entender a fala anterior 
do Vereador Marquinho Arruda, pois se este Vereador faz cobranças é porque a 
administração tem deixado a desejar. 
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Conta que este ano completa 15 anos de 
mandato como Vereador e em todas as discussões o Vereador Etelvino o apoiou. Diz 
que prefere ter um Vereador como ele consigo do que fazendo oposição. Afirma que é 
preciso olhar também as coisas boas que vem sendo feitas. 
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que falta boa vontade do Prefeito 
municipal para melhorar diversas questões do município. 
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Afirma que o Prefeito tem se esforçado na 
busca do melhor para o município.   

Encerram-se os trabalhos às 18h29min. 
 
 
 


