
 

Ata da 30ª Sessão Ordinária de 23 de setembro 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 14h10min. 
Expediente: 

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

1. A Ata da 29ª Sessão Ordinária de 2019, realizada em 16 de setembro de 2019, foi lida e 
aprovada por unanimidade; 

2. A Ata da 15ª Sessão Extraordinária de 2019, realizada em 16 de setembro de 2019, foi lida e 
aprovada por unanimidade; 

1. O Primeiro Secretário faz z leitura da solicitação da inclusão do Requerimento nº 183/2019-L, 
na pauta da 30ª Sessão Ordinária em Regime de Tramitação de Urgência Especial. O 
Requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão e votação simbólica. 

Projetos do Legislativo: 
1. Projeto de Resolução Nº 19/2019-L, 12/09/2019 de autoria da Mesa Diretora 2019, 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”. 

2. Projeto de Lei Nº 51/2019-L, 07/05/2019 de autoria do Vereador Julio Antonio Mariano, que 
“Dispõe sobre plantão das creches municipais em datas decretadas ponto facultativo, e dá 
outras providências”. 

3. Projeto de Lei Nº 76/2019-L, 17/09/2019 de autoria do Vereador José Alexandre Pierroni 
Dias, que “Dispõe sobre a Parada Segura do Transporte Coletivo Público de São Roque e dá 
outras providências”. 

4. Projeto de Lei Nº 77/2019-L, 20/09/2019 de autoria do Vereador Rogério Jean da Silva, que 
“Altera, complementa as dimensões e denomina as vias públicas da Estância Turística de São 
Roque”. 

Requerimentos: 
2. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Nº 177/2019 - Solicita informações sobre o despejo 

de esgoto na Estrada do Candor. 
3. Vereador Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo: Nº 183/2019 - 

Solicita informações referente a recente caso de agressão na Escola Tibério Justo da Silva, 
Maylasky. 

4. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 178/2019 - Solicita informações referente ao ponto de 
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ônibus que está quebrado na Estrada Turística do Sáboo; 
5. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Nº 181/2019 - Solicita 

informações referente ao uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual) pela Empresa de 
Lixo que presta serviços ao nosso Município; 

6. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Nº 180/2019 - Solicita informações referentes a 
legislação que permite as vagas de estacionamento das Farmácias do Município; 

7. Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Nº 182/2019 - Solicita informações sobre como se 
encontra o processo de instalação das redes de esgoto dos Distritos de Maylasky e São João 
Novo. 

Indicações: 
1. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 810 - Solicita providências junto a empresa TPD, para que 

seja concluído o quanto antes , as obras do asfaltamento da segunda fase da Estrada do Caeté 
, bairro do Caeté; Nº 811 - Solicita serviço de motonivelamento e cascalhamento das ruas do 
Loteamento Monte Verde, bairro do Caeté; Nº 812 - Solicita serviço de motonivelamento e 
cascalhamento da Estrada dos Vargas, bairro do Caeté; Nº 813 - Solicita providências junto 
com o setor competente, para que seja feito um projeto para colocação de 4 postes e 
luminárias, na Estrada Municipal do Carmo, próximo a divisa com Vargem Grande; Nº 814 - 
Solicita os serviço de operação "tapa buraco" da Estrada Turística do Moro do Sáboo, bairro do 
Sáboo; Nº 815 - Solicita serviço de motonivelamento e cascalhamento das ruas do Loteamento 
das Acácias, bairro do Sáboo; Nº 816 - Solicita os serviço de manutenção na cabeceira da 
ponte na rua José Benedito do Carmo, vila do Carmo; Nº 817/2019 - Solicita junto ao setor 
competente referente a instalação da academia ao ar livre , na vila do Carmo, bairro do Carmo; 

2. Vereador Flávio Andrade de Brito: Nº 818/2019 - Solicita que seja realizado os serviços 
de operação "tapa buraco" nas vias públicas do Centro e bairros do Distrito de São João Novo. 

3. Vereador Alacir Raysel: Nº 819/2019 - Reitera a Indicação nº 749, solicitando ligação de 
esgoto da Rua Dom José Gaspar com a Rua Paulo VI, Jardim Vilaça. 

4. Vereador Julio Antonio Mariano: Nº 820 - Solicita que o Poder Executivo interceda junto a 
CCR VIAOESTE para a realização de limpeza na passarela do Bairro do Marmeleiro no KM 64.; 
Nº 821 - Solicita que o Poder Executivo interceda junto a CCR VIAOESTE para que seja 
colocada placa de proibido circular bicicleta pela passarela.; Nº 822 - Solicita a realização dos 
serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada dos Barros; Nº 823 - Solicita a 
colocação de lixeira na entrada da Estrada dos Barros; Nº 824/2019 - Indica ao Poder 
Executivo que no ato da matricula de crianças em Creches seja solicitado a apresentação do 
Título de eleitor dos pais. 

Moções: 
1. Vereadores Marcos Roberto Martins Arruda e Newton Dias Bastos: Nº 146/2019 - De 

Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Marco Aurélio Bonini. 
Matérias analisadas no expediente: 

1. Moção de Pesar – a Mesa Diretora as encaminhará. 
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2. Indicações – a Mesa Diretora as encaminhará. 
3. Moções de Congratulações: Foram aprovadas por unanimidade. 

Tribuna: 
1. Vereador José Luiz da Silva César: Inicia sua oratória dizendo que São Roque foi uma 
cidade privilegiada, diz que já existiu três grandes hospitais na cidade. Comenta que hoje existe um 
hospital mal estruturados que atende a população e cidades vizinhas, diz que existe falta de 
competência na mesma. Declara que inúmeras pessoas estão falecendo na Santa Casa. Comenta 
que em São Roque já existiu também Carnavais de qualidade. Relata que um dos melhores espaços 
é o do Vasco Barioni, todavia que o mesmo encontra-se tomado pelo mato. Diz que há inúmeras 
falhas na administração e que precisam ser solucionados com urgência. 
Aparte Vereador Alfredo: Relata que precisa-se fazer uma ponte descente no bairro do Guaçu. 
Vereador José Luiz da Silva César: Diz que o problema daquela ponte acarreta no desemprego 
de inúmeras pessoas, além do problema de ela cair. 

2. Vereador Newton Dias Bastos: Cumprimenta o Vereador Guto pela fala da semana 
passada em relação ao reconhecimento feito a Simone. Relata que o primeiro plano diretor foi feito 
em 1972, e comenta que neste ponto, São Roque é semelhante a Itapevi, todavia, diz que o 
crescimento da cidade foi desordenado, diferente de São Roque, pois na nossa cidade houve um 
desenvolvimento sustentável graças ao plano diretor. Diz que já existe nesta casa de leis o plano 
diretor ambiental, relata que elaborou-se este plano ambiental com inúmeros benfeitorias e que o 
mesmo precisa ser estudado em conjunto com os vereadores. 
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Diz ser um bom projeto, porém relata que o mesmo é 
extenso, diz que o mesmo precisa ser analisado e estudado para que o mesmo esteja claro. 
Aparte Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Relata que sua expectativa é que o plano 
traga mudanças e não que apenas beneficie apenas alguns grupos econômicos  
Vereador Newton Dias Bastos: Diz concordar com o fato de São Roque ter parado no tempo 
com o plano diretor de 2016. 

Ordem do Dia: 
1. Projeto de Decreto Legislativo Nº 12/2019-L, 20/09/2019, de autoria de Comissão de 

Orçamento, Finanças e Contabilidade,  Dispõe sobre a aprovação do Parecer TC nº 
06889.989.16-6, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, favorável à aprovação das 
contas da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, Exercício Financeiro de 2017. O Projeto 
foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria qualificada. 

2. Projeto de Lei Nº 65/2019-E e EMENDAS, 04/09/2019, de autoria do Poder Executivo, que 
“Institui a obrigatoriedade de Implantação do Espaço Árvore nos novos loteamentos, 
parcelamento de solo, prédios próprios públicos municipais e no viário carroçável, em área 
consolidadas ou não, do Município de São Roque, e dá outras providências”. A Emenda foi 
aprovada por 11 (onze) votos favoráveis e 03 (três) votos contrários dos Vereadores Alfredo 
Fernandes Estrada, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo e Rogério Jean da Silva. O Projeto 
foi aprovado por 12 (doze) votos favoráveis e 02 (dois) votos contrários dos Vereadores Alfredo 
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Fernandes Estrada e Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo em única discussão, votação 
nominal e maioria simples. 

3. Redação Final do Projeto de Lei Nº 65/2019-E, 04/09/2019, de autoria do Poder 
Executivo, que “Institui a obrigatoriedade de Implantação do Espaço Árvore nos novos 
loteamentos, parcelamento de solo, prédios próprios públicos municipais e no viário carroçável, 
em área consolidadas ou não, do Município de São Roque, e dá outras providências”. A Redação 
Final foi a aprovada por 13 (treze) votos favoráveis e 01(um) voto contrário do Vereador Marcos 
Augusto Issa Henriques de Araújo em única discussão e votação simbólica. 

4. Projeto de Resolução Nº 17/2019-L, 09/09/2019, de autoria de Etelvino Nogueira, que 
“Institui Comissão de Assuntos Relevantes – CAR, para fazer o levantamento de todas as dívidas 
da Prefeitura provenientes de condenações judiciais, transitadas em julgado e outras possíveis”. 
O Vereador Etelvino Nogueira apresentou Requerimento Verbal solicitando o adiamento do 
Projeto por 03 (três) Sessões. O Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade em única 
discussão e votação simbólica. 

5. Projeto de Resolução Nº 18/2019-L, 09/09/2019, de autoria de Julio Antonio Mariano, que 
“Institui Comissão de Assuntos Relevantes – CAR para acompanhar as obras de duplicação da 
Rodovia Raposo Tavares entre São Roque e Vargem Grande Paulista”. O Projeto foi aprovado 
por unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria absoluta. 

6. Projeto de Lei Nº 76/2019-E e EMENDAS, 10/09/2019, de autoria do Poder Executivo, que 
“Institui a Feira Agroecológica na Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento em Agricultura 
Ecológica - UPD AE de São Roque, e dá outras providências”. A Emenda e o Projeto foram 
aprovados por unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria simples. 

7. Redação Final ao Projeto de Lei Nº 76/2019-E e EMENDAS, 10/09/2019, de autoria do 
Poder Executivo, que “Institui a Feira Agroecológica na Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento 
em Agricultura Ecológica - UPD AE de São Roque, e dá outras providências”. A Redação Final foi 
a aprovada por unanimidade em única discussão e votação simbólica. 

8. Projeto de Lei Nº 77/2019-E e EMENDAS, 13/09/2019, de autoria do Poder Executivo, que 
“Dá nova redação ao artigo 1º e ao inciso IV do § 2º do mesmo artigo, bem como ao § 1º, do 
artigo 16, todos da Lei Municipal nº 972 de 10 de setembro de 1973”. A Emenda e o Projeto 
foram aprovados por unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria simples. 

9. Redação Final ao Projeto de Lei Nº 77/2019-E, 13/09/2019, de autoria do Poder 
Executivo, que “Dá nova redação ao artigo 1º e ao inciso IV do § 2º do mesmo artigo, bem 
como ao § 1º, do artigo 16, todos da Lei Municipal nº 972 de 10 de setembro de 1973”. A 
Redação Final foi a aprovada por unanimidade em única discussão e votação simbólica. 

10. Requerimentos nºs: 177, 178, 180, 181, 184/2019 – Foram aprovados por 
unanimidades. 

 
Explicação Pessoal:  

1. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Inicia sua oratória expondo sua insatisfação perante 
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o descaso da administração para com seu bairro, Guaçu; onde as estradas estão esburacadas e 
tomadas pela erosão. Aponta que na próxima sessão ordinária trará discurso pronto a respeito 
dos locais em que o Prefeito dá preferência para fazer obras. Pede que sejam realizados os 
projetos de melhoria para o bairro do Guaçu, que seja concluído a obra da Ponte e que esta 
aguente o peso de caminhões de grande porte em prol das Empresas que ali residem. 
 Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Compara a situação da ponte do Guaçu com o 
pontilhão da Rod. Quintino de Lima, apontando a negligência da administração para com a 
preservação dos mesmos. Exalta também, a preocupação com a ponte da empresa Akzo Nobel, 
devido à quantidade de funcionários que a mesma possui. Indica sua apreensão referente às 
torres de energia que não respeitam a metragem de distância necessária (20 metros de cada 
lado), com perigo de interdição da rua pela CPFL, esta que está fazendo a substituição dos 
cabos de alta tensão e não vai ser possível o tráfego próximo à elas. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Explica que é necessário manter as Empresas que 
residem no município. Aponta que a atual administração veio para resolver o problema da Santa 
Casa, porém a dívida estava em 52 milhões de reais no início deste ano. Pede ao Nobre 
Vereador Etelvino Nogueira que apresente o documento referente à dívida da Santa Casa, 
expondo que a mesma virou OS, mas nada foi resolvido. 
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Explica que existe um resumo de cunho da Madeli a 
respeito das contas da Santa Casa e sugere que o Nobre Vereador Alfredo Estrada a procure 
para saber a respeito. Corrige a fala do Vereador explanando que a Santa Casa ainda não virou 
OS e expõe que a Câmara aprovou uma Lei que tornou o município apto a qualificar a entidade 
que quiser, ou seja, a Prefeitura é quem qualifica. 
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Pede que seja explicado a respeito do Projeto 
da contratação de estagiários. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Enaltece a atuação dos Vereadores em prol da Santa 
Casa e aponta que quem se colocou como solucionador dos problemas da mesma foi a pessoa 
do Senhor Prefeito. 

2. Vereador Etelvino Nogueira: Expõe seus agradecimentos ao Pastor da Clínica Adventista 
que fez as explicações sobre a Santa Casa antes da Sessão. Aponta os beneficência da 
disponibilização de estagiários para com a população que se utiliza dos serviços desse 
importante Hospital para São Roque e região.  
Aparte Vereador Rogério Jean da Silva: Agradece ao Pastor e ao médico presentes na 
reunião, expondo a importância desta parceria para o município. 
Aparte Israel Francisco de Oliveira: Aponta que atualmente, a Santa Casa oferece um 
serviço muito melhor do que em um passado recente. Explica que esta administração assumiu 
a Santa Casa fechada, sem atendimentos e atualmente presta o devido apoio à população. 
Aparte Vereador Newton Dias Bastos: Lembra de quando assumiu a Presidência da 
Câmara e era frequentemente procurado pelo Pastor em prol da Santa Casa de São Roque. 
Aponta o quanto a instituição do mesmo contribuiu com a saúde no município sem pedir 
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nenhuma contraprestação. 
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Expõe sua insatisfação em relação a 
aqueles que sentam e não fazem nada. Criticam, mas não trabalham em prol da causa. 

 
Encerram-se os trabalhos às 16h28min. 
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