
 

Ata da 2ª Sessão Ordinária de 11 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 Tanzi de Araújo e Rogério Jean da Silva.  
Vereadores Ausentes: Rafael Marreiro de Godoy.  

Início dos trabalhos às 14h14min. 
Expediente: 

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

1. A Ata da 1ª Sessão Ordinária de 2019, realizada em 04 de fevereiro de 2019, foi lida e 
aprovada por unanimidade; 

2. 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 Parecer Contrário foi rejeitado por 09 (nove) votos contrários e 04 
(quatro) votos favoráveis dos Vereadores Alfredo Fernandes Estrada, Marcos Augusto 
Issa Henriques de Araújo, Rafael Tanzi de Araújo e Rogério Jean da Silva em única 
discussão, votação nominal e maioria simples. 

3. O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário Nº 03/2018 ao Projeto de 
Lei Nº 95/2018-L, 31/01/2019, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e 
Redação 2018, ao Projeto de Projeto de Lei Nº 95/2018-L, que “Torna obrigatória a 
capacitação em Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS  de funcionários efetivos da 
Prefeitura e da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, e dá outras 
providências”. O Parecer Contrário foi aprovado por 07 (sete) votos favoráveis e 06 
(seis) votos contrários dos Vereadores Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira, 
Flávio Andrade de Brito, José Luiz da Silva César, Marcos Augusto Issa Henriques de 
Araújo e Rafael Tanzi de Araújo em única discussão, votação nominal e maioria 
simples. 

4. O Primeiro Secretário faz a leitura do Ofício do Tribunal de Contas nº TC – 000350-009-
10 referente a decisão da Segunda Câmara.  

Projetos do Legislativo: 
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1. Projeto de Lei Nº 21/2019-L, 05/02/2019 de autoria do Vereador Rafael Marreiro de 
Godoy, que “Dispõe sobre a criação da "Casa Abrigo". 

2. Projeto de Lei Nº 23/2019-L, 07/02/2019 de autoria do Vereador Mauro Salvador 
Sgueglia de Góes, que “Altera a Lei 2.679 de 25 de fevereiro de 2002 complementando 
as dimensões da via pública Rua Portugal, localizada no Bairro Taipas de Pedra”. 

3. Projeto de Lei Nº 24/2019-L, 07/02/2019 de autoria do Vereador Etelvino Nogueira, 
que “Altera o art. 2º da Lei nº2928, de 19 de outubro de 2005, e dá denominação de 
"Rua Sakae Okuyama" à via conhecida como "Rua do Lago", do Loteamento Horizonte 
Verde, Bairro do Caeté”. 

Requerimentos: 
1. Vereador Newton Dias Bastos: Nº 13 - Requer informações referentes à perda do 

adicional de insalubridade de determinados servidores públicos municipais; 
2. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Nº 14 - Solicita informações sobre um 

buraco existente na Estrada do Candor; Nº 15 - Solicita informações sobre a 
possibilidade de  recuperação asfáltica da Avenida Varanguera, ambos os lados; Nº 16 
- Solicita informações sobre a previsão para recuperação asfáltica da Avenida Águia 
Real, Jd. Carambeí; Nº 17 - Solicita informações sobre a recuperação das ruas do 
Campininha de Baixo.; 

3. Vereador Alfredo Fernandes Estrada, Rafael Tanzi de Araújo: Nº 18 - Solicita 
informações sobre o CREA - São Roque (Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social); 

4. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 19 - Solicita informações referentes à 
arrecadação de ISSQN da Unimed (Hospital e Plano de Saúde); Nº 21 - Solicita 
informações referentes à arrecadação de ISSQN da Concessionária CCR VIAOESTE por 
ocasião das praças de pedágio em nosso Município.; 

Indicações: 
1. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Nº 31 - Solicita 

motonivelamento e cascalhamento em todas as vias do bairro do Mirim, finalizando no 
bar do Palmeirense; 

2. Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Nº 32 - Solicita boca de lobo em frente a Escola 
Maylasky. (Creche - Emei), Rua Roque Gonzalez.; Nº 33 - Solicita ao Departamento do 
Meio Ambiente solução para o *Taquaral* localizado na Rua Jorge Araújo, Distrito de 
Maylasky.; 

3. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 34 - Solicita motonivelamento e 
cascalhamento, urgente, na Estrada dos Barros.; Nº 35 - Solicita operação tapa-buraco 
ao longo da rua Anésio de Moraes.; Nº 36 - Solicita roçada nas vias e imediações do 
Parque Primavera, Gabriel Piza.; Nº 37 - Solicita serviço de roçada ao longo da Avenida 
Bandeirantes.; Nº 38 - Solicita motonivelamento na Rua Eduardo Vieira.; 

4. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 39 - Solicita a realização dos serviços de 
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motonivelamento e cascalhamento nas Estradas  do Juca Rocha, da Lagoa e Pilão 
d'água.; Nº 40 - Solicita  a realização dos serviços de motonivelamento e 
cascalhamento nas ruas do Loteamento das Acácias, bairro do Saboó; Nº 41 - Solicita 
os serviço de motonivelamento e cascalhamento das ruas dos Loteamentos , Jardim 
Camargo, Clube dos Oficiais, Sun Valey , Las Brisas, Chácara Aurora, Chácara Santa 
Lucia .; Nº 42 - Solicita a realização dos serviço de motonivelamento e cascalhamento 
nas ruas dos Loteamentos Horizonte Verde l, ll e lll .; Nº 43 - Solicita a realização dos 
serviços de motonivelamento e cascalhamento das Estradas da Serrinha do Carmo, 
Aguassaí e Takeda; Nº 44 - Solicita a realização dos serviços de roçadas e limpeza das 
canaletas de águas pluviais , na Estrada do Carmo  e da Estrada que liga o bairro do 
Carmo até Canguera; Nº 45 - Solicita a manutenção geral das pinturas e rachaduras, 
bem como da quadra esportiva na Escola Joaquim Silveira do Santos, Juca rocha; Nº 
46 - Solicita a elaboração de projeto para asfaltamento  da Estrada Juca Rocha, que 
passa em frente a Escola Joaquim Silveira dos Santos; Nº 47 - Solicita a elaboração de 
projeto para colocação de iluminação pública na Estrada do Carmo, próximo a divisa 
com Vargem Grande Paulista; Nº 48 - Solicita urgente a manutenção da ponte de 
madeira para pedestre no final da rua Alumínio, que atende moradores da vila Lino, 
bairro do Caetê; 

5. Vereador Julio Antonio Mariano: Nº 49 - Solicita a podas de arvores no lado 
esquerdo da entrado do Estádio do Campo de Futebol da Vila Nova São Roque.; Nº 50 
- Solicita os serviços de terraplanagem na Rua Joraci de Moraes perto do numero 270 
no Bairro do Marmeleiro; Nº 51 - Solicita a colocação de placas de denominação das 
Ruas da Vila São Rafael e Jardim Nova Brasília; Nº 52 - Solicita a substituição de 
lâmpadas queimadas na quadra de futebol da Vila Nova São Roque; Nº 53 - Solicita a 
construção de boca de lobo na Rua Almirante Barroso, próximo da Fabrica Anjos 
Colchões na Vila Nova Brasília.; Nº 54 - Solicita a limpeza de mato ao lado da Creche 
São Rafael.; Nº 55 - Solicita a troca da Grama Sintética da Quadra de Futebol Society  
da Vila São Rafael.; Nº 56 - Solicita manutenção na calha de água do Centro de 
Convivência dos Idosos CCI que faz divisa com o imóvel do seu lado esquerdo; 

Moções: 
1. Vereador José Luiz da Silva César: Nº 16 - De Congratulações ao Senhor Gustavo 

Brecht Pocciotti por ato de Solidariedade às vítimas de Brumadinho/MG. A Moção foi 
aprovada por unanimidade em única discussão e votação simbólica. 

2. Vereador Julio Antonio Mariano: Nº 21 - De pesar pelo falecimento do estimado 
Senhor Paulo Roberto Silva. 

3. Vereador Newton Dias Bastos: Nº 19 - De Pesar pelo falecimento da estimada 
Senhora Lúcia de Lara França Domingues.; Nº 20 - De Pesar pelo falecimento do 
estimado Senhor Luiz Antônio de Mário. 

Matérias analisadas no expediente: 
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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 Rogério Jean da Silva: Informa que a Prefeitura já disponibilizou o acesso 

ao IPTU referente ao ano de 2019. Conta que após reclamações de alguns munícipes 
quanto aos valores do tributo, verificou dez carnês, e destes, sete tiveram seus valores 
reduzidos e três tiveram aumento. Lembra que votou favorável ao Projeto de Lei 
Complementar n° 05 de 2018, que tratava sobre IPTU. Conta que mora em São Roque 
há quatorze anos e pela primeira vez verifica o valor de IPTU com redução. Cita que 
alguns colegas vereadores em redes sociais esquivam-se da responsabilidade pelo valor 
do referido imposto por terem votado de forma contrária. Dispõe-se a explicar aos 
interessados o motivo de seu voto favorável ao referido Projeto. Cita ainda que basta 
acessar o site da Prefeitura e inserir o número do cadastro imobiliário e o CPF do 
contribuinte para ter acesso aos valores referentes a 2019.  
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Conta que foi procurado por um 
munícipe, pois, em seu carnê de IPTU referente a uma construção antiga, estão 
inseridos valores referentes a terraplenagem realizada há mais de dez anos, além de 
outros tributos.    
Vereador Rogério Jean da Silva: Afirma que qualquer imóvel no município cujo 
dono não apresente sua respectiva planta ou demonstrando que a propriedade está 
devidamente legalizada o modo de cobrança será outro. Cita que em seu ponto de vista 
esta é uma questão a ser discutida e analisada, porém, se a cobrança foi efetuada e o 
imóvel não está registrado da forma correta, a forma de cobrança será diferenciada. 
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Ressalta que muitas propriedades 
atualmente não são legalizadas, e as pessoas muitas vezes despreparadas 
financeiramente terão que arcar com despesas altas. 
Vereador Rogério Jean da Silva: Cita que há muitas pessoas que têm propriedade 
há anos e nunca se preocuparam em regularizar a situação. Comenta fato ocorrido no 
município vizinho e que gerou grande repercussão também em São Roque, a respeito 
dos carros alugados. Cita que para si não há surpresa alguma e crê que as coisas aos 
poucos são colocadas em seu devido lugar. Fala sobre a impunidade ainda tão presente 
em nosso país e a fragilidade de nossas leis. Cita um caso ocorrido na última semana 
em nossa cidade, demonstrando assim que esse cenário está distante de ser vencido.  

2. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Conta que tem agora em mãos a resposta a 
requerimento de sua autoria com o valor correto pago em aluguel pela Prefeitura 
referente a um prédio no centro da cidade que abriga a Vigilância Sanitária, que é de 
15 mil reais mensais, com desconto de 2.500,00 reais se pago até o dia 10 de cada 
mês, além do valor do estacionamento ao lado no valor de 1.500 reais. Questiona o 
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porquê de em havendo salas vagas no prédio da Brasital, essas não são utilizadas pelos 
setores que necessitam, evitando assim gastos desnecessários com aluguel. 
Aparte Vereador Rogério Jean da Silva: Afirma que realmente há salas disponíveis 
na Brasital, porém, quando se trata de saúde não é qualquer local que pode ser 
utilizado para tanto.  
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Questiona o porquê então de a Vigilância 
Sanitária ter saído das instalações do Posto de Saúde, pois lá era um bom local e não 
era necessário o pagamento de aluguel. 
Aparte Vereador Rogério Jean da Silva: Afirma que qualquer munícipe que vá até 
o local consegue identificar que o mesmo está com as instalações em péssimas 
condições, necessitando inclusive de uma reforma geral. 
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Diz que o fato de o prédio alugado 
pertencer a uma pessoa que já foi candidata é que causa esse mal estar, além de não 
ser este um momento propício para que o Executivo comprometa-se com valores altos 
de aluguel. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala sobre a situação da atual empresa de 
transporte público.  
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Diz que sempre avisou que se fosse mantido 
contrato tal qual como o fechado com a empresa anterior, isso ocorreria, pois a 
empresa não tem culpa visto que tem tido inúmeros prejuízos.  
Aparte Rafael Tanzi de Araújo: Afirma que quando uma empresa vai fechar um 
negócio deve primeiro analisar se tem as condições de assumi-lo. Diz achar estranho 
pois quando a atual empresa de transporte aqui chegou aceitou as condições impostas. 
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Afirma que em reunião com a 
direção da empresa, foi conquistado 27 novos horários de ônibus junto à empresa. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Afirma que há um descaso da referida 
empresa para com a população.  

3. Vereador Etelvino Nogueira: Fala sobre um assunto envolvendo a Rodovia Raposo 
Tavares, mais precisamente do Km 46,6 (Praça do Pedágio) ao Km 63. Conta que na 
última semana, junto ao Vereador Rafael Tanzi, conversou com o Tenente Pontes, 
responsável pela Polícia Rodoviária e falaram sobre o que vem ocorrendo na referida 
via, que após um levantamento realizado sobre os inúmeros acidentes, muitos com 
vítimas fatais, ocorridos no local, logo após a serra, teve sua velocidade reduzida para 
40 km/hora, e policiais rodoviários têm ficado posicionados logo após a curva munidos 
de radar móvel, desencadeando num grande números de multas para os usuários da 
referida rodovia, visto estarem habituados a uma velocidade de 60 a 80km/hora 
naquele trecho a muito tempo. Conta que tem anexadas várias multas aplicadas 
naquele trecho que lhe foram encaminhadas de várias pessoas e as encaminhou à 
Polícia Rodoviária. Cita que quem utiliza a referida rodovia muitas vezes não sabe dessa 
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nova mudança de velocidade, visto que há grande variação de velocidade ao longo do 
trecho. Afirma que os que não sabem da mudança e se deparam com veículos em 
velocidade reduzida a sua frente, põem os outros motoristas num risco ainda maior, 
tentando inclusive ultrapassagens pelo acostamento e/ou buzinando, sob o risco de se 
deparar com alguma viatura da polícia rodoviária ao final do trecho. Diz que já que há 
um estudo que mostra que tal redução de velocidade é necessária para preservar vidas, 
que seja então instalado um radar fixo, permitindo assim que as pessoas se 
familiarizem com o referido radar. Conta que a própria Polícia Rodoviária os sugeriu que 
pleiteassem faixas diferenciais para caminhões e carros de passeio diretamente à CCR, 
e é o que farão. 
Aparte Vereador Newton Dias Bastos: Ressalta que o radar não deve ter a função 
somente punitiva, mas evitar que acidentes ocorram. Reconhece, porém, os interesses 
de algumas autoridades mais voltados a arrecadar que a salvar vidas. 
Vereador Etelvino Nogueira: Diz que pessoas que não têm o costume de passar 
pela via, por esta não possuir sinalização adequada acabam sendo multadas sem 
mesmo saber. Diz acreditar que agora, após a saída do Professor Weber, o problema da 
educação no município será resolvido. Ressalta que o mesmo está saindo por sua falta 
de habilidade em lidar com esse campo de ação. 

4. Vereador Flávio Andrade de Brito: Esclarece que vem à tribuna após tanto tempo, 
tendo em vista que no ano passado esteve doente praticamente o ano todo. Ressalta 
que chegou a pensar até mesmo em desistir de ser vereador, pois as pessoas criticam 
muito mas ninguém quer realmente saber se a pessoa está bem ou não. Conta que 
chegou a emagrecer dezesseis quilos, por conta dos momentos difíceis pelos quais 
passou. Agradece o apoio de Vereadores como Alacir e Niltinho e aos demais que o 
apoiaram nesses momentos. Afirma que está de volta para desempenhar um bom 
trabalho neste ano que se iniciou. Cita que as pessoas gostam apenas de vê-lo mal 
antes mesmo de começar a fazer algo. Conta que já está cobrando benfeitorias do atual 
Prefeito, para o Distrito de São João Novo. Afirma que o problema da população em 
votar em Deputados que sequer conhecem ao invés dos que já apoiam nossa cidade é 
a dificuldade em fazer cobranças depois. Afirma, porém, que ainda assim irá cobrar e 
solicitar emendas a esses deputados, sejam Federais ou Estaduais, mesmo não tendo 
votado neles ou apoiado sua campanha. Fala sobre o Deputado Vitor Lippi, que 
recentemente visitou nossa cidade.  
Aparte Vereador Newton Dias Bastos: Diz que o Congresso Nacional deveria lutar 
pela questão do voto regional, pois, nas eleições anteriores havia vários Deputados que 
ajudavam muito a região, porém na última eleição a Deputada mais votada em nossa 
cidade foi uma pessoa não tão acessível a um município pequeno. 
Vereador Flávio Andrade de Brito: Afirma que independentemente de permanecer 
ou não na política, irá em busca de emendas para o município. Cita que irá buscar 



 
 
 

7

emendas para um determinado bairro em sua região e a despeito de reclamações de 
alguns munícipes, as adaptadas a determinados locais por conta do valor não suficiente 
para atender regiões maiores. Ressalta que infelizmente muitas coisas não estão ao 
alcance do Vereador realizar. 

5. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que o imóvel locado na Praça da 
República, está sendo utilizado pela Vigilância Sanitária, Departamento de Zoonoses e 
Fiscalização. Esclarece que esse imóvel foi locado abaixo do valor de mercado, e o re-
curso usado para pagar, foi enviado para essa finalidade. Explica que o local onde es-
tava instalada a Vigilância Sanitária, já não era mais possível permanecer, pois estava 
insalubre. Comenta que a creche Allan Kardec era outro lugar que também não podia 
mais permanecer onde estava, e a Prefeitura reformou o antigo SESI para fazer as no-
vas instalações da creche.   
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala da sua luta e da luta do Verea-
dor Israel Francisco de Oliveira para creche tivesse creche naquela região, e ainda é 
preciso aumentar a quantidade de vagas. 
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Diz que já está sendo adquirido equipamen-
tos, móveis para equipar a creche, e também o chamamento de pessoas o concurso 
para trabalharem na creche. Diz que no passado havia um empresário que agia no 
município, com a locação de veículos. Fala que o que aquela pessoa fazia era usurpar o 
dinheiro dos cofres do município. Explica que a atual Administração agiu para encerar 
muitos desses contratos de locação, e hoje, após conseguir adquirir mais de 50 veícu-
los próprios para a Prefeitura, há somente um veículo locado. Fala que está dizendo 
isso, porque tem pessoas mal intencionadas, querendo colocar essa Administração na 
mesma comparação com a Administração passada. Diz que anteriormente, a Prefeitura 
tinha guincho plataforma locado e sem uso, dentre outros veículos também locados e 
sem uso. Cita que até o carro do Prefeito queriam sucatear na Administração passada, 
e só não ocorreu, por contrariedade do Poder Legislativo, e o veículo está até hoje 
sendo utilizado pelo Poder Executivo.  
Aparte Vereador Rogério Jean da Silva: Cita que quando a nova Administração 
assumiu em 2017, o custo com locação de veículos chegava a 7,5 milhões por ano.  
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Deixa claro que não tem nenhuma 
participação referente à locação da Administração passada. 
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que não citou o nome do Vereador 
Alfredo Fernandes Estrada para juntar a Administração passada. Diz que se tivesse se-
riedade nas locações feitas na Administração passada, talvez até os vereadores con-
cordassem, mas não foi o caso. Comenta que admira as pessoas que fazem comentá-
rios nas redes sociais, no entanto, há pessoas que falam sem fundamentos. Diz que 
publicou algumas melhorias no bairro Guaçu e pessoas comentaram que não eram im-
portantes. Explica que toda melhoria é importante, principalmente para aqueles que 
farão uso. Informa que amanhã estará com o Prefeito e um representante da área de 
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esportes senhor Ezequiel, para dar andamento ao vestiário a ser instalado no bairro 
Saboó. 

6. Vereador José Luiz da Silva César: Fala dos candidatos oportunistas, que vem na 
cidade, conseguem votos e nunca mais aparecem. Cita aqueles que se aproveitam 
também da visita de deputados na cidade para se promover, fazendo com que a popu-
lação acredite que estão fazendo algo pelo cidade.  
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Parabeniza o Vereador José Luiz da 
Silva César pelo seu empenho em conseguir a abertura do Pontilhão do bairro Goianã. 
Vereador José Luiz da Silva César: Diz que com a aproximação das eleições, essas 
pessoas oportunistas vão aparecendo. Comenta que esse mês haverá reunião com a 
Prefeitura para a concretização da ligação de água da Estrada Dona Nega. Fala que 
não apoia a dispensa de um funcionário por rede social, como ocorreu com o Professor 
Weber. Diz que parece não ter havido o afastamento, pois hoje o Professor Weber tra-
balhou normalmente ainda hoje. Fala que a Administração atual assumiu uma Prefeitu-
ra passando por diversas dificuldades, e contratos com  empresa Locville, uma empre-
sa que trouxe problemas para todas as cidades vizinhas. Esclarece que hoje essa em-
presa não tem mais vínculo com a Prefeitura, no entanto, na Administração passada, 
os carros utilizados pelo Departamento de educação, advinham dessa empresa. Diz 
que com a dispensa do Professor Weber nesse momento será muito danosa ao Depar-
tamento de Educação, uma vez que a pessoa que assuma levará cerca de 5 a 6 meses 
para se adaptar. 
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Explica que quando a atual Admi-
nistração assumiu, era cerca de 130 veículos locados, ao custo anual de 7,5 milhões. 
Vereador José Luiz da Silva César: Questiona o porquê de haver uma dispensa de 
Diretor, logo no início do ano. Diz que o Professor Weber teve falhas, continua com 
falhas, no entanto a Prefeitura está se estruturando, e é preciso trabalhar com sabedo-
ria. Fala que os Vereadores também são responsáveis pelo sucesso da Administração 
Pública. Comenta que a empresa Mirage não está cumprindo com o contrato que as-
sumiu. Diz que atualmente a Prefeitura paga um subsídio de 160 mil e vai chegar aos 
400 mil, com aumento de passagens. Fala que é favorável que outra empresa venha 
prestar serviço de transporte na cidade.  

Ordem do Dia: 
1. Projeto de Resolução Nº 9/2018-L, 08/08/2018, de autoria do Vereador José Luiz 

da Silva César, que “Revoga o Parágrafo 7º do Artigo 209 do Regimento Interno da 
Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque (Resolução 13/91)”. O autor do 
Projeto apresentou Requerimento Verbal solicitando a retirada do mesmo. O 
Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade. 

2. Projeto de Resolução Nº 10/2018-L, 08/08/2018, de autoria do Vereador José Luiz 
da Silva César, que “Altera a redação do item "2", da alínea "a", §3º do Art. 209, do 
Regimento Interno da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque”. O Projeto 
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foi rejeitado por 09 (nove) votos contrários e 04 (quatro) favoráveis dos Vereadores 
Alfredo Fernandes Estrada, José Luiz da Silva César, Marcos Augusto Issa Henriques de 
Araújo e Rafael Tanzi de Araújo em única discussão, votação nominal e maioria 
absoluta. 

3. Projeto de Resolução Nº 11/2018-L, 08/08/2018, de autoria do Vereador José Luiz 
da Silva César, que “Revoga o item "3.2", da alínea "b", §3º do Art. 209, do Regimento 
Interno da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque”. O Projeto foi 
rejeitado com 12 (doze) votos contrários e 02 (dois) votos favoráveis dos Vereadores 
Alfredo Fernandes Estrada e José Luiz da Silva César em única discussão, votação 
nominal e maioria absoluta. 

4. Veto Nº 07/2018-E ao Projeto de Lei Complementar Nº 2/2018-E, 
26/12/2018, de autoria do Poder Executivo, que Veta integralmente o Autógrafo nº 
4.904/2018 do Projeto de Lei Complementar Nº 2/2018, de autoria do Vereador Marcos 
Roberto Martins Arruda, que “Insere parágrafo ao Art. 58, da Lei Complementar nº39, 
de 08 de novembro de 2006 e d[a outras providências”. O Veto foi mantido por 09 
(nove) votos favoráveis e 04 (quatro) votos contrários dos Vereadores Alfredo 
Fernandes Estrada, José Luiz da Silva César, Marcos Roberto Martins Arruda e Rafael 
Tanzi de Araújo em única discussão, votação nominal e maioria absoluta.  

5. 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”. O Projeto foi aprovado por unanimidade 
em única discussão, votação nominal e maioria simples. 

6. 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”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em 
única discussão, votação nominal e maioria simples. 

7. 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”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, 
votação nominal e maioria simples. 

8. Projeto de Lei Nº 14/2019N-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”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, 
votação nominal e maioria simples. 

9. 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”. O Projeto foi aprovado por 
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unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria simples. 
10. Projeto de Lei Nº 18/2019-L, 31/01/2019, de autoria do Vereador Rogério Jean da 

Silva, que “Estabelece dimensões das vias públicas existentes no Parque Itaguassu I, 
bairro Sorocamirim”. 

11. Projeto de Lei Nº 20/2019-L, 04/02/2019, de autoria do Vereador José Alexandre 
Pierroni Dias, que “Dá a denominação de Rosa Anunciata Piccirillo à via pública 
localizada no Bairro Planalto Verde”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em única 
discussão, votação nominal e maioria simples. 

12. Requerimentos Nºs: 013 ao 019 e 021/2019 - Foram aprovadas por unanimidade 
em única discussão e votação simbólica. 

Explicação Pessoal:  
1. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Explana sobre a sua 

atuação e trabalho pela população. Esclarece que desde que saiu da liderança do 
governo em maio de 2017, assumiu a posição de independência, ou seja, vota de 
acordo com a sua convicção do que e melhor para a cidade. Explica que deve ter 
votado entre 80% e 90% dos projetos da Prefeitura favoravelmente, no entanto, 
quando precisa divergir, não tem nenhuma dificuldade, pois seu único compromisso é 
com o povo de São Roque. Fala que o ano iniciou mal para a cidade, e nas últimas duas 
semanas, foi muito ruim para o povo de São Roque. Diz que primeiro foi a empresa 
Mirage, uma empresa gananciosa, que veio para o município para tirar tudo de um 
contrato de 20 e poucos meses, e depois da última semana de janeiro, vem cortando 
sistematicamente os horários de vários bairros, dentre os quais Saboó e Planalto Verde. 
Fala que há várias denúncias de Vereadores nas redes sociais, como o Vereador Rafael 
Tanzi e Alfredo Fernandes Estrada. Alega que não tem contato com a empresa Mirage e 
se comunica através de Ofício, o qual foi respondido que os bairros que estão sendo 
questionados, levam apenas 1, 2 ou 3 pessoas só. Explica que o direito de ir e vir do 
cidadão não trás número mínimo de passageiros, ou ainda, que o ônibus precisa estar 
cheio para circular. Se entristece com a omissão da Prefeitura de São Roque, a desídia 
em relação a essa empresa, não pune, não multa e a mesma, continua fazendo o que 
quer no município de São Roque. Convida todos os Vereadores a assinarem a denúncia 
que este Vereador levará ao Ministério Público, e até sexta-feira estará nas mãos da 
Promotora. Fala que recebeu denúncia de uma mãe quanto a falta de Pediatra na Santa 
Casa durante 3 dias. Sabe que há Vereadores na Câmara empenhados em melhorar o 
atendimento da Santa Casa, no entanto, essa denúncia é muito séria e solicita que seja 
confirmada. Diz que o início das aulas foi um caos na maioria das escolas, com escolas 
sem pintura, sem manutenção, com bicho e mato alto. Se entristece ao ver no terceiro 
ano de governo, depois do governo anterior, que foi o pior da história de São Roque em 
questão de manutenção de escolas, e a população ter elegido um Prefeito para fazer a 
diferença, voltar as aulas com as escolas no estado em que se encontram, foi altamente 
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frustrante e decepcionante para todos. Cita a empresa Tróia Park, responsável pelos 
parquímetros de Zona Azul na cidade. Fala que em maio do ano passado enviou um 
Requerimento para a Prefeitura questionando as denúncias de irregularidade no 
contrato, assinado pela Administração anterior com a Tróia Park. Comenta que em 
resposta, a Prefeitura alegou que a empresa estava cumprindo o contrato com 
regularidade e tudo estava dentro da normalidade. Fala que se não fosse pela 
determinação do Tribunal de Contas, a Tróia Park estaria trabalhando em nosso 
município até hoje. Alega que está fazendo falta à administração do serviço Zona Azul 
na cidade, está trazendo prejuízos à população, que não consegue estacionar, assim 
como para o comércio, que já teve queda nas vendas. Cita a questão da Mult Beef, 
através de investigação do GAECO, no ano passado e a questão da locação de veículos, 
que já foi comentada por alguns Vereadores. Afirma que esteve em tribuna por várias 
vezes no mandato passado e também outros Vereadores estiveram, denunciando essas 
empresas. Está satisfeito, pois acredita que está sendo feita justiça nesse momento. 
Preocupa-se pelo fato da atual Administração ter licitação com essa empresa também, e 
esse governo deveria ter observado com um pouco mais de cuidado, pois outras 
licitações foram canceladas, não foram homologas, no entanto, essa foi. Acredita que 
houve algum descuido e espera que as investigações não tragam surpresas 
desagradáveis. Mantém sua postura de independência, sempre que precisar estará em 
tribuna para elogiar, mas por enquanto São Roque é um retrato triste, do qual a 
população está reclamando muito. 

2. Vereador Newton Dias Bastos: Fala que o aeroporto da cidade de São Roque, 
assinado pelo Ministro Moreira Franco, ainda na gestão do Ex-Presidente Michel Temer, 
foi autorizado a ser um aeroporto comercial. Diz que naquela oportunidade, não era 
Vereador, mas se sentiu no dever de publicar uma matéria no jornal O Democrata, cujo 
título foi: “Aeroporto em São Roque, bom ou ruim?”. Fala que a finalidade tratada para 
o aeroporto de São Roque, seria um aeroporto executivo, que comportaria até 44 
passageiros, no entanto, quando se fala em aeroporto comercial, seria da mesma forma 
que opera o Aeroporto de Congonhas ou Viracopos. Diz que não é contra o aeroporto, 
no entanto, que fosse da forma que havia sido tratado. Comenta que na ocasião, foi 
procurado por um jornalista da JHSF, que relatou que não existia possibilidade desse 
aeroporto ser comercial, e seria sim, um aeroporto executivo, para tratar de um 
condomínio que estava sendo construído em Porto Feliz. Fala que caso haja um 
aeroporto comercial nas proximidades da Rodovia Castelo Branco, traria grandes 
dificuldades para se chegar em São Paulo. Explica que a especulação imobiliária 
próxima de aeroportos, como é o caso de Congonhas, perdem o valor comercial, em 
função da poluição sonora. Diz que não é bom para a cidade ter um aeroporto 
comercial, pois a cidade não tem estrutura para isso. Fala que é preciso atrair 
investimentos para a cidade, pensando na geração de emprego e geração de renda, e 
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esse aeroporto da forma como foi apresentado, traria tudo isso. Lembra que houve 
uma grande expectativa com os empreendimentos Shopping Catarina e Aeroporto, pois 
trariam maior arrecadação para a cidade. Surpreendeu-se quando, depois de comprada 
a área, depois de autorizada pelo CONDEMA, CONSEMA, Departamento de Meio 
Ambiente, veio para ser votado na Câmara, um Projeto de Lei que concederia isenção 
de impostos, para tudo que fosse ligado ao aeroporto. Sabe que é inconstitucional 
revogar uma Lei desse tipo, partindo de uma ação de um dos Vereadores. Solicita ao 
Prefeito Cláudio Góes que repense isso, pois a cidade já poderia estar arrecadando 
impostos, provenientes das obras que já estão ocorrendo no aeroporto. Lembra que os 
Vereadores, Maurinho Góes, Guto Issa e Donizete, foram alguns dos que votaram na 
ocasião, contra a renúncia fiscal. Deixa claro que não é contra o aeroporto, mas da 
forma como foi tratado, este Vereador não é contra isentar ou renunciar impostos, para 
que venham benefícios para São Roque, no entanto, em se tratando de um 
empreendimento que já estava aprovado, já não havia mais como voltar atrás, 
renunciar aos impostos provenientes deste, sim, este Vereador é contra. Fala que seria 
um retorno muito positivo em termos de renda para a cidade, e solicita ao Prefeito que 
repense sobre isso. 

Encerram-se os trabalhos às 17h24min. 
 
 
 

 


