
 

Ata da 16ª Sessão Ordinária de 20 de maio de 2019. 
3º Período Legislativo Ordinário - 17ª Legislatura. 

          Presidência: Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Rogério Jean da Silva e  
Julio Antonio Mariano 

  Secretaria: José Alexandre Pierroni Dias e Alacir Raysel 
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 14h14min. 
Expediente: 

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

1. A Ata da 16ª Sessão Ordinária de 2019, realizada em 20 de maio de 2019, foi lida e 
aprovada por unanimidade; 

2. O Presidente coloca em discussão o $EXPEDIENTE$ 
3. O Presidente coloca em votação o  

Projetos do Executivo: 
1. Projeto de Lei Nº 31/2019-E, 09/05/2019 de autoria do Poder Executivo, que, 

“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 51.213,34 
(cinquenta e um mil, duzentos e treze reais e trinta e quatro centavos)”. 

2. Projeto de Lei Nº 32/2019-E, 13/05/2019 de autoria do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 181.400,00 (cento 
e oitenta e um mil e quatrocentos reais)”. 

Projetos do Legislativo: 
1. Projeto de Lei Nº 37/2019-L, 28/02/2019 de autoria do Vereador Alfredo Fernandes 

Estrada, que “Dispõe sobre auxílio aos moradores constantemente afetados pelos 
alagamentos no Município”. 

2. Projeto de Lei Nº 53/2019-L, 14/05/2019 de autoria do Vereador Israel Francisco de 
Oliveira, que “Insere no Calendário Oficial da Estância Turística de São Roque o "Dia 
Municipal de Combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes” a ser 
realizado no dia 18 de Maio”. 

3. Projeto de Lei Complementar Nº 2/2019-L, 19/03/2019 de autoria do Vereador 
José Luiz da Silva César, que “Revoga os parágrafos únicos dos artigos 119 e 127 da 
Lei Complementar n° 41 de 22 de novembro de 2006”. 

Requerimentos: 
1. Vereador José Luiz da Silva César: Nº 78 - Solicita informações sobre fila de espera 

em creches no município; Nº 79 - Solicita informações sobre a possibilidade de oferecer 
aos servidores públicos municipais Plano de Saúde; Nº 81/2019 - Solicita informações 
sobre a possibilidade de implantação de Distrito Industrial em São Roque. 
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2. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Nº 80/2019 - Solicita informações sobre o 
asfaltamento  na Travessa Antonio Carlos Arnóbio, Jd. Boa Vista. 

3. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 82/2019 - Solicita informações referente a real 
divida da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Roque até a presente data. 

Indicações: 
1. Vereador Alacir Raysel: Nº 436/2019 - Reitera Indicação nº 337/2019, solicitando 

ligação de esgoto da Rua Dom José Gaspar com a Rua São Manoel, Jd.Villaça. 
2. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 437 - Solicita ao Dep. de Planejamento a 

elaboração de um projeto para asfaltamento  da Estrada do Aguassai com inicio na Rua 
Nossa Senhora do Carmo e termino na divisa com o Município de Cotia; Nº 438 - 
Solicita ao Dep. de Planejamento a elaboração de um projeto para asfaltamento  do 
trecho da Estrada José Silvestre da Rocha, com inicio na bifurcação da Rua Pinheiral e 
Raposo Tavares até o cruzamento da Lagoa, Bairro Juca Rocha; Nº 439 - Solicita ao 
Dep. de Planejamento a elaboração de um projeto para asfaltamento  da Estrada 
Antonio Firmino de Moraes, conforme croqui anexo; Nº 440 - Solicita ao Dep. de 
Planejamento a elaboração de um Projeto de reforma do imóvel localizado na Rua 
Pierino Crispiatico, Vila do Carmo, bairro do Carmo (antiga sede da banda); Nº 441 - 
Solicita a realização de manutenção na Estrada Emir Skaf, para ter condições de levar o 
reservatório que será instalado no Bairro do Mombaça; Nº 442 - Solicita a realização 
de operação "tapa buraco" na Estrada Turística do Sáboo; Nº 443 - Solicita a 
realização dos serviços de manutenção na rua próxima ao bar da D. Rosa, na Estrada 
do Sáboo; Nº 444 - Solicita manutenção na ponte localizada no final da Av. Bernadino 
de Lucca; Nº 445 - Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e 
cascalhamento na Estrada Takeshi Konno, Bairro do Carmo; Nº 446/2019 - Solicita a 
criação de um ponto de transporte escolar na Rua Takeshi Konno, altura do nº371, 
Bairro do Carmo. 

3. Vereador Julio Antonio Mariano: Nº 447 - Reitera o pedido de colocação de 
lombadas em frente a EMEI Ruth Montebelo na Vila São Rafael.; Nº 448 - Solicita a 
colocação de postes e iluminação publica em frente a Creche Ruth Montebelo na Vila 
São Rafael.; Nº 449 - Solicita que o Departamento de Educação faça contato com a 
Fundação da Empresa CARGIL em  Mairinque com a intenção de buscar parceria para 
viabilizar a implantação do programa Horta nas Escolas de minha autoria; Nº 450 - 
Solicita que sejam colocadas placas de identificação de ruas padronizadas nas vias do 
Jardim Nova Brasília e São Rafael; Nº 451 - Solicita que sejam colocadas placas de 
identificação de ruas nas vias do Jardim Ester; Nº 452 - Solicita que sejam colocadas 
placas de identificação de ruas nas vias do Bairro Jardim Brasília; Nº 453 - Solicita que 
sejam colocadas placas de identificação de ruas nas vias do Jardim Marieta, Jardim 
Quinta dos Teixeiras e Vila Nova São Roque; Nº 454 - Solicita que sejam tomadas 
previdências para voltar a funcionar a Escola Municipal de  Educação Infantil Jardim 
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Ester; Nº 455 - Reitera o pedido de  zeladoria na Rua João de Candinha, inclusive com 
serviço de motonivelamento; Nº 456/2019 - Solicita que sejam colocadas placas de 
identificação de transito nas vias da São Rafael, Jardim Nova Brasília e Jardim Brasília. 

4. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 430 - Solicita a realização de reparos asfáltico 
ao longo da Rua José Vitório Cavalheiros, principalmente no trecho entre as ruas Julio 
Xavier Ferreira e Antonio Santos Santinhos; Nº 431 - Solicita a realização de 
motonivelamento na Estrada Morada dos Pássaros; Nº 432 - Solicita a colocação de 02 
(duas) lombadas na Rua Maria Clara Sabatini.; Nº 433 - Solicita a manutenção na Rua 
João Pinto Splendore; Nº 434 - Solicita a realização de operação "tapa buraco" nas 
Ruas Chad Kaid, Lírios e Rosas; Nº 435/2019 - Solicita a colocação de tubos para o 
desvio do curso das águas pluviais ao longo da Estrada da Capela do Cepo. 

Moções: 
1. Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Nº 61/2019 - De Congratulações aos 

organizadores da Romaria 2019. A Moção foi aprovado por unanimidade em única 
discussão e votação simbólica. 

2. Vereador José Luiz da Silva César: Nº 73/2019 - De Pesar pelo falecimento do 
estimado Senhor José Elieser Pessoa. 

3. Vereador Julio Antonio Mariano: Nº 62 - De Congratulações ao esportista 
Wellington Alves, pelo destaque e conquista do 2º lugar no Campeonato brasileiro de 
BMX Flatland. A Moção foi aprovado por unanimidade em única discussão e votação 
simbólica; Nº 74/2019 - De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor João 
Edmundo. 

4. Vereador Newton Dias Bastos: Nº 71/2019 - De Pesar pelo falecimento do 
estimado Senhor Sidney (Riro). 

5. Vereador Newton Dias Bastos, Alacir Raysel: Nº 72/2019 - De Pesar pelo 
falecimento do estimado Senhor Claudio Roberto Allegretti. 

6. Vereador Rafael Marreiro de Godoy, Newton Dias Bastos: Nº 70/2019 - De 
Pesar pelo falecimento do estimado Renato Caetano da S. Ferreira. 

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 Rafael Tanzi de Araújo: Diz que é preciso cobrar a administração, como 

também é necessário gratificar pelas melhorias realizadas, relata que seus ofícios estão 
sendo executados, cita o departamento de obras, fala que inúmeros pedidos estão em 
andamento, como uma viela que foi aperfeiçoada, a qual facilitou a vida dos cidadãos 
que ali trafegam. Conta também sobre os campinhos de futebol, diz que melhorias 
estão sendo realizadas a pedido deste vereador. Relata que o transporte público esta 
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ineficiente, todavia está requerendo progressos, pois há inúmeras falhas que 
necessitam ser corrigidas, como por exemplo, o horário das linhas.  
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Relata que uma moradora de 
Mailasqui marcou uma reunião com o diretor da empresa Mirage para tentar sanar os 
problemas que ocorreram nas linhas deste bairro e de outros.  
Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Fala que é necessário que exista união entre os 
vereadores para que tenhamos uma cidade melhor. 

2. Vereador Rogério Jean da Silva: Comenta sobre as obras na Rua Antônio Meleiro 
no Jardim Florida, fala que houve paralização nas operações, pois foi preciso realizar 
um ajuste no projeto, onde será feita a substituição da canalização das águas pluviais, 
e ressalta que já estão sendo executadas novamente as obras. Relata que visitou o 
prédio da vigilância sanitária e epidemiológica, conta que esses serviços tratam de tudo 
que é direcionado a saúde, e que são setores que funcionam de forma independente e 
com recursos próprios, ressalta que seu capital não podem ser destinados para outros 
lugares em decorrência disto. Fala que o munícipe que precisar de serviços destes 
setores, será bem atendido tendo suas necessidades muito provavelmente sanadas. 
Conta que o novo prédio é adequado para guardar as vacinas e remédios, diferente do 
edifício anterior. Conta que isso também tranquiliza quem faz o uso de remédios para 
DST, pois, há mais sigilo e segurança no método aplicado nos dias atuais na vigilância 
epidemiológica. Diz que a vigilância também pode dar inúmeras orientações sobre 
variados assuntos. Fala que são dois departamentos bem estruturados para atender a 
demanda da cidade de São Roque. 
Aparte Julio Antonio Mariano: Ressalta a fala do Vereador Jean, conta que as 
verbas são determinadas. 

3. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que é preciso pensar no futuro da 
cidade, diz que é necessário que o prefeito juntamente com os vereadores arrecadem 
verbas para investir no município, em especial para a Santa Casa, pois atende 
munícipes de inúmeros lugares.  
Aparte Vereador Marcos Augusto Issa Henriques Araújo: Comenta que há outra 
suspeita de morte de gripe no hospital. 
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Conta que é preciso que a atual 
administração da Santa Casa seja substituída.  
Aparte Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Ressalta que gripe é um grande 
fator de morte no país e que é preciso tomar os devidos cuidados com a mesma.  
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta que a prefeitura reduziu em valores 
substancias o repasse de verbas para o hospital e em consequência disso não 
conseguiram contratar mais um médico. Diz achar que a Santa Casa não melhorará se 
a mesma virar uma OS. 
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Conta que o problema não é a falta de 
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dinheiro. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que é preciso que a administração se 
atente as questões diversas que afligem o município.  

4. Vereador Etelvino Nogueira: Comenta que embora existam problemas, a 
administração está se esforçando para melhorar. Fala sobre a questão da OS, diz 
acreditar que existe será positivo para a Santa Casa, pois afirma ser uma lei que irá 
melhorar diversos pontos com relação a saúde pública. 
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Conta que recebeu um 
comunicado o qual relata que a suspeita do falecimento do Sr. Edmundo era de H1N1. 
Requer que todos os laudos sejam realizados para que tudo seja esclarecido.  
Aparte Vereador Julio Antonio Mariano: Relata que a Santa Casa só virará OS, 
caso esteja devidamente dentro da lei.  
Aparte Vereador Newton Dias Bastos: Concorda com a fala do Vereador Julio 
Mariano, diz que o cenário hoje em dia é diferente do que antigamente, como quando 
era a FENAESC.  
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que possivelmente as dívidas da 
Santa Casa serão transferidas para a Prefeitura caso a mesma vire uma OS.  
Vereador Etelvino Nogueira: Diz que as dívidas do hospital são decorrentes do 
governo anterior, porém afirma que esta discussão deva ser tratada em outro 
momento. Conta que inúmeras cidades já têm em seus hospitais umas OS. Fala que 
com desta forma, a saúde pública estará mais organizada para atender os munícipes. 
Fala que existirá uma série de formalidades e requisito para o hospital virar uma OS, 
pois precisará ser aprovada pelo conselho de representantes da Santa Casa.  

5. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Relata que observou algumas críticas 
inverídicas voltadas ao Vereador Etelvino nas redes sociais, todavia fala que são juízos 
infundados, visto o desempenho do Vereador para com o município.  
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Conta que sua maior preocupação são os 
munícipes, diz que há espaço para todos na política, e que não é necessário desonrar 
um ao outro para ter visibilidade.  
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Cumprimenta algumas pessoas presentes na 
Câmara, relata que são cidadãos que fazem benfeitorias para o município sem verbas 
do governo, diz que é preciso reconhecer o esforço dos mesmos.  
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Alega que aos poucos a cidade 
está melhorando, e que a população já tem mais confiança na administração pública.    
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Explica que embora existam defeitos a 
serem sanados, e que a atual gestão é comprometida em melhorar algumas questões 
que afligem o município.  
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta que os munícipes precisam 
fazer intervenção na cidade enquanto há inúmeras pessoas na Santa Casa com cargos 
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de confiança, ganhando salários altíssimos.  
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Discorda da fala do Vereador Alfredo, fala 
que é preciso ver essas benfeitorias com bons olhos. 

6. Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Relata que esteve em Itapetininga na 
última quinta-feira, dia 16, conversando com Secretário Regional do DER, para discutir 
sobre os problemas da Rodovia Raposo Tavares, pois como dificuldade de localização 
decorrente de existir duas passagens da Raposo no município. Comentou também 
sobre o pontilhão no bairro Goianã, conta que em breve este contratempo também será 
sanado. Conta que inúmeros vereadores juntos com o prefeito foram ao Palácio dos 
Bandeirantes. 
Aparte Vereador Julio Antonio Mariano: Diz que a administração da CPTM mudou 
e já conversou com o novo presidente da mesma sobre a requisição dos Vereadores 
quanto a Pedreira, diz que será favorável aos projetos dos vereadores.  
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Cumprimenta o Vereador Júlio, diz que 
ele sempre procurou realizar melhorias na Pedreira. 

Ordem do Dia: 
1. Projeto de Lei Nº 29/2018-L, 04/04/2018, de autoria do Vereador José Alexandre 
Pierroni Dias, que “Dá denominação de “Praça Rosária Dias Fernandes” a área localizada no 
Bairro Vila Aguiar". O autor do Projeto apresentou Requerimento Verbal solicitando o 
adiamento do mesmo para a próxima Sessão. O Requerimento Verbal foi aprovado por 
unanimidade em única discussão e votação simbólica. 
2. Projeto de Lei Nº 35/2019-L e EMENDA, 25/02/2019, de autoria do Vereador José 
Alexandre Pierroni Dias, que “Institui o programa “Adote uma Escola" no âmbito das 
unidades escolares da Estância Turística de São Roque. A Emenda foi aprovada por 
unanimidade em única discussão e votação nominal. O Projeto foi aprovado por 
unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria simples. 
3. Projeto de Lei Nº 41/2019-L e EMEDA, 01/04/2019, de autoria do Vereador José 
Alexandre Pierroni Dias, que “Institui no âmbito da Rede Municipal de Ensino da Estância 
Turística de São Roque o Programa de Sustentabilidade Ambiental”. A Emenda foi aprovada 
por unanimidade em única discussão e votação nominal. O Projeto foi aprovado por 
unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria simples. 
4. Projeto de Lei Nº 52/2019-L, 07/05/2019, de autoria do Vereador Julio Antonio 
Mariano, que “Altera dispositivos da Lei Municipal 3.639, de 03 de junho de 2011”. O 
Projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria 
absoluta. 
5. Projeto de Lei Nº 26/2019-E, 23/04/2019, de autoria do Poder Executivo, que 
“Autoriza alienação de imóvel nos termos do artigo 17, I, "d" da Lei Federal nº 8.666/93 e 
dá outras providências”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, 
votação nominal e maioria absoluta. 
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6. Requerimentos Nºs: 078 a 082/2019 – Foram aprovados por unanimidade. 
Explicação Pessoal:  

1. Vereador José Luiz da Silva César: Explica que o antigo responsável pela linha 
férrea era a CPTM e que houve uma terceirização para a empresa Rumo, porém relata 
que a CPTM não quer ter mais responsabilidades sobre a obra, pois as condições não 
são boas, diz que por causa dessas divergências, São Roque está sendo prejudicada e 
quem responderá por eventuais problemas será a administração pública. Fala que 
outras soluções precisam ser tomadas, pois muito dificilmente a Maria Fumaça voltará a 
funcionar no município. Relata que já existe verba do governo federal para realizar a 
obra. Diz que a prefeitura gastará pouquíssimo para realizar e concluir a construção. 
Fala que é preciso deixar as divergências políticas de lado para solucionar problemas da 
cidade. Conta que na Santa Casa está passando por inúmeros contratempos, que as 
falhas precisam ser sanadas o quanto antes. 

Encerram-se os trabalhos às 16h28min. 
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