
 

Ata da 21ª Sessão Ordinária de 24 de junho 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, 
Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Newton Dias Bastos, Rafael Marreiro de Godoy, 
Rafael Tanzi de Araújo e Rogério Jean da Silva.  
Vereadores Ausentes: Marcos Roberto Martins Arruda.  

Início dos trabalhos às 14h23min. 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos pelo Vereador Israel Francisco de Oliveira. 

1. A Ata da 20ª Sessão Ordinária de 2019, realizada em 17 de junho de 2019, foi lida e 
aprovada por unanimidade. 

Requerimentos: 
1. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 103 - Solicita informações a respeito da 

quantidade de servidores públicos municipais e que atuam na área da saúde que são 
capacitados na linguagem de libras; Nº 104 - Solicita informações referentes a alguns 
dos gastos por parte da Administração Pública nos últimos 10 anos de gestão; Nº 
105/2019 - Solicita informações referentes ao convênio de trânsito existente atual ou 
já existente no passado entre o município de São Roque e o Governo do Estado de São 
Paulo. 

2. Vereador José Luiz da Silva César: Nº 106/2019 - Solicita cópia do laudo do IPT - 
Instituto Paulista T, referente ao Pontilhão da Rodovia Quintino de Lima; 

3. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Nº 107/2019 - solicita informações 
relativas a possibilidade de cessão de um veículo utilitário à Coorpetiva Coopersol. 

Indicações: 
1. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Nº 593/2019 - Solicita ao 

Poder Executivo que a Prefeitura passe a aceitar o MEI -Micro Empreendedor Individual 
como licença de feiras livres no Município; 

2. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 594 - Solicita a instalação de três bicos de luz 
na Rua Vicente Cano, (números de referência 363, 444 e 537) Distrito de São João 
Novo.; Nº 595 - Solicita a instalação de cinco  bicos de luz na Rua Edgar Gonçalves de 
Oliveira  e um bico de luz no primeiro poste da Arlindo Tenório de Alcântara, Bairro 
Monte Serrat; Nº 596 - Solicita a instalação de três bicos de luz na Rua Argeu 
Lombardi, Altos do Guaçu (números referências 566, 572 e 714); Nº 597 - Solicita a 
instalação de seis  bicos de luz na Rua Bráz Xavier de Lima - Pavão, outros cinco bicos 
de luz na Estrada Três Cruzes, e dois bicos na Estrada do Pavão.; Nº 598 - Solicita a 
instalação de seis bicos de luz na  Alameda Umbaúbas, Planalto Verde.; Nº 599 - 
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Solicita a instalação de quatro bicos de luz na Estrada Barrocão, Bairro Cascavel, 
pertencente ao Distrito de Canguera.; Nº 600 - Solicita a instalação de quatro  bicos de 
luz na Rua Ary de Souza Barros, Jd. Suíça.; Nº 601 - Solicita a instalação de um bico 
de luz na Rua Guilherme de Almeida, defronte o último ponto de ônibus, três bicos na 
Alameda Cardeais (Morada dos Pássaros, e outros quatro bicos na Alameda Colibris 
(Morada dos Pássaros), localizados no Gabriel Piza; Nº 602 - Solicita a instalação de 
três bicos de luz na Estrada Retiro da Serra, Bairro Caetê.; Nº 603/2019 - Solicita a 
instalação de um bico de luz na Rua Benedito Pedroso, 235, Distrito de Maylasky. 

3. Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Nº 604 - Solicita a realização de limpeza 
do córrego da Vila Aguiar; Nº 606 - Solicita a realização dos serviços de operação 
"tapa buracos" na Rua Antônio dos Santos Santinhos e Rua Antonio dos Santos 
Sobrinho.; Nº 607 - Solicita a colocação de um braço de luz na Rua Padre Anchieta; Nº 
610 - Solicita os asfaltamento da Viela localizada na Rua Manoel Costa, Cambará; Nº 
613 - Solicita a implantação de lombada (sentido descida) na rotatória  doJardim 
Flórida no início da Rua Rotary Clube; Nº 615 - Solicita a readequação (troca de 
lugares) dos brinquedos do Parque Bandeirantes.; Nº 618 - Solicita ao Poder Executivo 
a colocação de cerca todo o complexo esportivo da Av. Bandeirantes; Nº 620 - Solicita 
ao Poder Executivo a colocação de cerca no parquinho da Av. Bandeirantes; Nº 621 - 
Solicita a colocação da placa de denominação da Praça Rosária Dias Fernandes, Vila 
Aguiar; Nº 622/2019 - Reitera Indicação nº098/2019 que "Solicita a realização dos 
serviços de motonivelamento e cascalhamento na Rua Florinda Maria da Conceição, 
Planalto Verde"; 

4. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 605 - Solicita os serviços de motonivelamento e 
cascalhamento na Estrada Takeshi Konno, Bairro do Carmo.; Nº 608 - Solicita poda 
das árvores localizadas na margem da Estrada Municipal do Carmo, com início na Divisa 
do Município de Vargem Grande Paulista até o Carmo.; Nº 609 - Solicita os serviços de 
motonivelamento e cascalhamento nas Ruas dos Loteamentos: Clube Oficias da Polícia 
Militar, Sun Valley, Las Brisas e Jd. Camargo, Bairro do Carmo.; Nº 611 - Solicita os 
serviços de motonivelamento e cascalhamento nas vias do Loteamentos Horizonte 
Verde I, II e III, Bairro do Caetê.; Nº 612 - Solicita providencias junto a empresa TPD 
referente a conclusão do asfaltamento (fase 2) da  Estrada do Caetê,; Nº 614 - Solicita 
providencias junto a empresa TPD para que faça a manutenção em diversos pontos do 
asfalto (fase 1) da Estrada Municipal do Caetê.; Nº 616 - Solicita providências junto ao 
Departamento de Obras, para que seja feito limpeza das canaletas e das bocas de lobo, 
localizadasete ao longo da Estrada Municipal do Carmo.; Nº 617 - Solicita os serviços 
de motonivelamento e cascalhamento nas vias do Loteamento das Acácias, Bairro 
Saboó.; Nº 619 - Solicita providências junto à SABESP para prolongamento de rede de 
água na Rua Tucumã, Lot. Alpes da Serra, Alto da Serra.; Nº 624/2019 - Solicita 
providências referente a coleta de esgoto e tratamento, das casas do Loteamento Vila 
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Lino, Bairro Caetê.; 
5. Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Nº 623 - Solicita a realização de roçada e 

limpeza do córrego do Parque Primavera, Gabriel Piza; Nº 625 - Solicita, com extrema 
urgência, a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento da Estrada 
Margarida Korte e Gustavo Lauro Korte.; Nº 626 - Solicita a implantação de um parque 
infantil na Praça de Maylasky; Nº 627 - Solicita a instalação de uma academia ao ar 
livre no Jardim Ponta Porã; Nº 628 - Solicita a realização de limpeza, troca de areia no 
campinho de areia as margens da Linha Férrea, na Rua Benedito dos Santos Caparelli, 
Maylasky; Nº 629 - Solicita a realização de roçada e capinação no Jardim do Sol, 
Maylasky; Nº 630 - Solicita a troca das tampas dos bueiro do Distrito de Maylasky; Nº 
631 - Solicita a realização de limpeza e capinação nas vias da Vila Caprelli; Nº 
632/2019 - Solicita providências referente ao Projeto de Saneamento básico, por todo 
o distrito de Maylasky. 

Moções: 
1. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 88/2019 - De Pesar pelo falecimento de Patrício 

Moreira Diniz de Souza. 
2. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Nº 89/2019 - De Pesar pelo falecimento da 

estimada Senhora Vera Lúcia de Oliveira Silva. 
3. Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Nº 90/2019 - De pesar pelo falecimento 

do estimado Marcos. 
4. Vereador Alacir Raysel: Nº 91/2019 - De pesar pelo falecimento do estimado 

Lucas. 
5. Vereador Julio Antonio Mariano: Nº 92/2019 - De pesar pelo falecimento do 

estimado João Thiago de Souza. 
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. 

Ordem do Dia: 
1. Projeto de Resolução Nº 9/2019-L, 03/06/2019, de autoria do Vereador José Luiz 

da Silva César, que “Altera resolução nº 13/1991 - Regimento Interno - muda o horário 
das sessões ordinárias para segunda-feira, 16 horas”. O Projeto de Lei foi rejeitado por 
13 (treze) votos contrários e 01 (um) voto favorável do Vereador José Luiz da Silva 
César em única discussão, votação nominal e maioria absoluta. 

2. Projeto de Lei Nº 43/2019-E, 30/05/2019, de autoria do Poder Executivo, que 
“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 
301.000,00 (trezentos e um mil reais)”. O Projeto foi aprovado por 12 (doze) votos 
favoráveis e 01 (um) voto contrário do Vereador José Luiz da Silva César em segunda 
discussão, votação nominal e maioria absoluta. 
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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”. O Projeto foi rejeitado por 12 (doze) 
votos contrários e 01 (um) voto favorável do Vereador José Luiz da Silva César em 
segunda discussão, votação nominal e maioria absoluta. 

4. Projeto de Lei Nº 45/2019-E, 06/06/2019, de autoria do Poder Executivo, que 
“Autoriza o Poder executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 
270.720,56 (duzentos e setenta mil, setecentos e vinte reais e cinquenta e seis 
centavos)”. O Projeto foi aprovado por 12 (doze) votos favoráveis e 01 (um) voto 
contrário do Vereador José Luiz da Silva César em primeira discussão, votação nominal e 
maioria absoluta. 

5. Projeto de Lei Nº 46/2019-E, 06/06/2019, de autoria do Poder Executivo, que 
“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 
90.800,00 (noventa mil e oitocentos reais)”. O Projeto foi aprovado por 12 (doze) votos 
favoráveis e 01 (um) voto contrário do Vereador José Luiz da Silva César em primeira 
discussão, votação nominal e maioria absoluta. 

Explicação Pessoal:  
1. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Inicia sua oratória expondo sua insatisfação 

com a negligência da atual administração em relação à estrada do Condor, no bairro do 
Guaçu em São Roque, trazendo transtornos aos motoristas que utilizam desta referida 
via.  
Aparte Vereador Julio Antonio Mariano: Comenta que há esgoto correndo no local 
em questão desde o ano de 2009 e realça ser necessário o reparo da via, 
parabenizando a iniciativa do Nobre Vereador Alfredo Estrada. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Salienta ser vergonhoso o caso do esgoto 
citado pelo Nobre Vereador Julio Mariano, explicando ter sido construído um muro há 
alguns anos atrás com o intuito de melhorar a situação. Todavia, reclama que a atual 
administração não fez mais qualquer investimento no local, assim criticando a mesma. 
Lembra ser a cobrança, por parte dos Vereadores para com a administração, função 
dos mesmos. 
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Ironiza a classificação de oposição, pois 
os Vereadores que assim são chamados colaboram com a administração; apontando 
falhas em casos necessários.  
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Em apoio à palavra do Nobre Vereador José 
Luiz, salienta que a chamada oposição colabora com a administração através da 
cobrança, citando como exemplo o projeto da Santa Casa que fora contra, em prol do 
poder do Conselho da mesma. Explica que a função principal da oposição é ajudar, 
salientando ser essa a função do Vereador. 

2. Vereador Etelvino Nogueira: Comenta sobre a manutenção das vias públicas e suas 
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dificuldades, em relação aos equipamentos, como exemplo. De forma positiva, acredita 
que tudo está progredindo e espera, além disso, que continue nesse ritmo de 
melhorias. Evidencia que a máquina pública, em âmbito Legislativo, Executivo e 
Judiciário, é o maior problema do país na questão de custo para a população, levando 
em consideração a folha de pagamento da União. Além disso, aponta os problemas na 
Educação, Segurança e Saúde que o Estado não consegue prover com a devida 
qualidade. 
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Evidencia ser necessário a reforma 
da previdência, exaltando sua insatisfação em relação à falta de proposta, por parte da 
administração e do Presidente da República, após a aprovação da previdência. 
Aparte Vereador Newton Dias Bastos: Ilustra que a reforma da previdência é uma 
atitude positiva em prol das gerações futuras. 
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Critica a inexperiência do Presidente da 
República, expondo que o mesmo não segue os ritos Constitucionais para os projetos. 
Além das trocas de Ministros. Sendo esses aspectos preocupantes, na perspectiva do 
Vereador, pois afetam indiretamente os municípios.  
Aparte Vereador Julio Antonio Mariano: Lembra que o governo anterior prometeu 
milhares de novos empregos através de uma reforma trabalhista. A mesma ocorreu, 
porém, os empregos não foram entregues. Explica que a previdência deve sofrer 
alterações, todavia, não da forma que está sendo proposto. 
Vereador Etelvino Nogueira: Concorda com a colocação do Nobre Vereador Newton 
Dias Bastos de que se trata de uma atitude em prol das gerações futuras, na mesma 
medida que concorda com os Nobres Vereadores Alfredo Estrada, José Luiz e Julio 
Mariano no sentido que a previdência carece de mudanças. Além disso, critica o fato da 
sociedade toda, principalmente na iniciativa privada, estar trabalhando para manter o 
funcionário público que desfruta do feriado prolongado. Portanto, precisa-se de uma 
reforma primeiramente no âmbito municipal para em fim mudar toda a situação do 
país. 

3. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Relata que estão realizando melhorias no 
centro da cidade em relação à iluminação, bem como nos demais bairros, pois as 
lâmpadas retiradas do centro serão reutilizadas. Conta que esse avanço será importante 
para a economia da energia no município.  
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que apenas houve esta melhoria 
porque está chegando à eleição. 
Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Diz que é preciso que instalem novas 
lâmpadas no bairro de São João novo, e não que elas sejam reaproveitadas do Centro. 
Aparte Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Comenta que é preciso instalar novos 
braços de luz nos bairros afastados, como o caso de Maylasky. 
Aparte Vereador Newton Dias Bastos: Esclarece que as de led estão substituindo 
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duas lâmpadas, e que haverá o dobro de lâmpadas nos bairros afastados.  
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Diz que ainda há um ano e meio para a 
eleição, e que o prefeito pode realizar melhorias para a cidade. Comenta que precisa 
ser revista a situação da licença prêmio e os descontos para os professores. Conta que 
é preciso torcer e dar apoio ao prefeito de São Roque para o bem da cidade e dos 
munícipes.   

4. Vereador José Luiz da Silva César: Fala que é preciso dar prioridade para o bem do 
município e não ao partido político, cita um projeto que teve somente seu voto 
favorável. Diz que a estação experimental está sendo pouco proveitosa, fala que aquela 
área foi destinada ao Governo do Estado, e que é preciso que seja cedido ao menos 
uma parte daquele local para o município. Comenta sobre o pontilhão que está pra ser 
reformado na cidade, fala que já foram emitidos laudos técnicos sobre o referido 
pontilhão e que é preciso que o mesmo seja retirado de imediato, pois sua situação é 
crítica. Comenta sobre Quintino de Lima, o qual precisa de melhorias pois já ocorreram 
inúmeros acidentes na mesma. Fala que poucos de seus projetos passaram por conta 
de seu partido. Critica o Departamento de Obras, fala que o diretor não é competente 
para tal cargo. 

Encerram-se os trabalhos às 15h44min. 
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