
 

Ata da 32ª Sessão Ordinária de 7 de outubro 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 14h05min. 
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 30ª Sessão Ordinária de 2019, realizada em 23 de setembro de 2019, foi lida e 
aprovada por unanimidade; 

2. A Ata da 31ª Sessão Ordinária de 2019, realizada em 30 de setembro de 2019, foi lida e 
aprovada por unanimidade; 

3. A Ata da 16ª Sessão Extraordinária de 2019, realizada em 30 de setembro de 2019, foi lida 
e aprovada por unanimidade; 

4. A Ata da 17ª Sessão Extraordinária de 2019, realizada em 30 de setembro de 2019, foi lida 
e aprovada por unanimidade; 

5. O Primeiro Secretário faz a leitura do Parecer nº156/2019, da Comissão Permanente de 
Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei Nº 45/2019, 16/04/2019 de autoria 
do Vereador Rafael Marreiro de Godoy, que “Institui a "Casa Acolhedora" no âmbito da 
Estância Turística de São Roque”. O Vereador Rafael Marreiro de Godoy apresentou 
Requerimento Verbal solicitando o adiamento da discussão do Parecer por 02 (duas) 
Sessões. O Requerimento Verbal foi adiado por unanimidade em única discussão e votação 
nominal. 

6. O Primeiro Secretário faz a leitura do Parecer nº184/2019, da Comissão Permanente de 
Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei Nº 56/2019, 27/05/2019 de autoria 
do Vereador Julio Antonio Mariano, que “Dispõe sobre a autorização de instalação, pela 
Concessionária de Serviço de Água - SABESP, de válvulas de retenção de ar (eliminadores 
de ar), para hidrômetros a todos os imóveis comerciais e residenciais do Município de São 
Roque e dá outras providências”. O Vereador Julio Antonio Mariano apresentou 
Requerimento Verbal solicitando o adiamento da discussão do Parecer por 02 (duas) 
Sessões. O Requerimento Verbal foi adiado por unanimidade em única discussão e votação 
nominal. 

7. O Primeiro Secretário faz a leitura do Parecer nº185/2019, da Comissão Permanente de 
Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei Nº 74/2019, 13/09/2019 de autoria 
do Vereador José Alexandre Pierroni Dias, que “Dispõe sobre medidas de informação às 
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gestantes e parturientes sobre a Política Nacional de Atenção Obstétrica e Neonatal no 
município de São Roque e dá outras providências”. O Parecer foi rejeitado por 13 (treze) 
votos contrários e 01 (um) voto favorável do Vereador Rogério Jean da Silva em única 
discussão e votação nominal.  

8. O Presidente coloca em discussão o $EXPEDIENTE$ 
9. O Presidente coloca em votação o  

Projetos do Executivo: 
1. Projeto de Lei Nº 78/2019-E, 23/09/2019 de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 

sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 7.040.000,00 (sete 
milhões  e quarenta mil reais)”. 

2. Projeto de Lei Nº 79/2019-E, 23/09/2019 de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 
sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 750.000,00 (setecentos e 
cinquenta mil reais)”. 

3. Projeto de Lei Nº 80/2019-E, 23/09/2019 de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 
sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil 
reais)”. 

4. Projeto de Lei Nº 82/2019-E, 27/09/2019 de autoria do Poder Executivo, que “Estima a 
Receita e fixa a Despesa do Município da Estância Turística de São Roque, Estado de São 
Paulo, para o exercício de 2020”. 

5. Projeto de Lei Nº 83/2019-E, 27/09/2019 de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 
sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 439.400,00 (quatrocentos e 
trinta e nove mil e quatrocentos reais)”. 

Projetos do Legislativo: 
1. Projeto de Lei Nº 78/2019-L, 01/10/2019 de autoria do Vereador Etelvino Nogueira, que 

“Declara de utilidade pública o Estatuto Social da Sociedade Movimento dos "FOCOLARI"”. 
2. Projeto de Resolução Nº 22/2019-L, 02/10/2019 de autoria do Vereador Mauro 

Salvador Sgueglia de Góes, que “Rogério Jean da Silva, José Alexandre Pierroni Dias, Julio 
Antonio Mariano, Alacir Raysel, Institui a carteira de identidade funcional dos servidores e 
vereadores do Poder Legislativo do município da Estância Turística de São Roque – SP”. 

Requerimentos: 
1. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Nº 186/2019 - Solicita 

informações referente aos alvarás da torre de telefonia celular, localizada na Avenida Três 
de maio, em frente ao Restaurante Mikazuke. 

2. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 188/2019 - Solicita informações sobre a possibilidade 
do Executivo adotar providências visando à implantação de um Centro Comercial no 
"Parque de Eventos Vasco Barioni". 

Indicações: 
1. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Nº 844/2019 - Solicita a instalação de 

rede secundária e colocação de 12 bicos de luz na Estrada da Rancharia.; 



 
 
 

3

2. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 845 - Solicita que seja efetuado manutenção e 
reparos na alameda Gaivotas, Loteamento Horizonte Verde, bairro do Caeté,; Nº 846 - 
Solicita providências junto à SABESP para prolongamento de rede de água ao bairro 
Rosário de Ouro.; Nº 847 - Solicita os serviços de motonivelamento e cascalhamento na 
Rua Benedito Coelho dos Santos/ Estrada Velha do Carmo, Alto da Serra.; Nº 848 - Solicita 
a instalação das placas de denominações de ruas em todas as ruas do bairro do Caetê e 
Juca Rocha.; Nº 849 - Solicita a realização de operação tapa buracos ao longo da rua Sara 
Mazeo Alves, Avenida 3 de Maio, Rua José Henrique da Costa, Rua Iris, Rua Loja Maçonica 
Labor e Rua Caetano de Felipo.; Nº 850 - Solicita que seja construídas caixas de captação 
de  águas pluviais no final das ruas Elisabete Fernandes, Alfredo Haak e Giuliano Rodrigues 
Haak, ambas com a rua João Pinto Splendore, bem como que seja concluído o serviço de 
pavimentação da rua João Pinto Splendore, localizada na Vila Guilhermina.; Nº 851 - 
Solicita a realização de poda das árvores ao longo de todo o alambrado do cemitério do 
Cambará, mais precisamente pela rua Walter de Felippo; Nº 852/2019- Solicita a 
implantação do serviço de coleta de lixo no bairro Chácaras Boqueirão, pertencente ao 
Distrito de São João Novo. 

3. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 853 - Solicita providencias junto a Policia Militar para a 
realização de rondas regulares no bairro Pilão D'água; Nº 854 - Solicita providencias junto 
a Guarda Municipal para a realização de rondas regulares no bairro Pilão D'água; Nº 855 - 
Solicita ao Dep. de Obras que realize as manutenções necessárias nas ruas do Bairro Pilão 
D'água; Nº 856 - Solicita ao Dep. de Trânsito providências referentes a implantação de 
lombadas e placas de sinalização no trecho do asfalto da 1ª fase da Estrada do Caetê; Nº 
857 - Solicita ao Dep. de Obras a implantação de uma lombada (terra) na Rua Roque 
D'Andretta, bairro do Carmo; Nº 858 - Solicita ao Dep. de Obras que realize manutenção 
na Estrada que liga o Distrito de São João Novo ao bairro Alto do Sabiá, São João Novo; Nº 
859 - Solicita providências junto a Empresa Miragem, para a criação de uma linha de 
ônibus que vá da Vila do Carmo até o bairro de Canguera, pelo trecho da Estrada 
asfaltada; Nº 860 - Solicita serviço de motonivelamento e cascalhamento das ruas do 
Loteamento Mombaça l- ll e lll , bairro do Mombaça; Nº 861 - Solicita providências, junto 
ao a empresa TPD, responsável pela obras do asfaltamento da Estrada do Caeté , para que 
molhe a Estrada nos trechos que faltam ser asfaltado; Nº 862/2019 - Solicita 
providências, junto ao Departamento competente para a elaboração de um Decretos 
disciplinando o Trânsito de Caminhões pesados na Estrada Municipal do Caeté; 

Moções: 
1. Vereador Alacir Raysel: Nº 162/2019 - De Pesar pelo falecimento do Senhor Severino 

Francisco de Lima. 
2. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Nº 159/2019 - De Pesar pelo falecimento do 

estimado Senhor Luiz Carlos Dias. 
3. Vereador Julio Antonio Mariano: Nº 154/2019 - De Congratulações ao CrossFit 
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adaptado. O Vereador autor da Moção apresentou Requerimento Verbal solicitando o 
adiamento da discussão da mesma para a próxima Sessão. O Requerimento Verbal foi 
aprovado por unanimidade em única discussão e votação nominal. 

4. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Nº 147 - De Congratulações à 
APAE em face aos seus 38 anos de fundação. Nº 148/2019 - De Congratulações aos 
Estudantes do IFSP Campus São Roque em face ao prêmio recebido em Feira de Ciência e 
Tecnologia. O Vereador autor das Moções apresentou Requerimento Verbal solicitando o 
adiamento da discussão das mesmas para a próxima Sessão. O Requerimento Verbal foi 
aprovado por unanimidade em única discussão e votação nominal. 

5. Vereador Newton Dias Bastos, Marcos Roberto Martins Arruda: Nº 161/2019 - De 
Pesar pelo falecimento da Senhora Arari Góes de Carmargo. 

6. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Nº 160/2019 - De Pesar pelo falecimento do 
estimado Senhor José Roberto  Ursulino Bezerra. 

7. Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Nº 156/2019 - De Pesar pelo falecimento da 
estimada Senhora Lucélia da Silva Alvassete. 

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: Lembra que na semana passada fez um comentário 

com o intuito de discutir a respeito do Plano de Governo apresentado pelo Prefeito, e ao 
estudá-lo, percebe-se que nada foi feito. Exemplifica o que foi proposto na educação, mas 
na realidade, 240 crianças aguardam vagas para creche. Além disso, expõe o descaso com 
o plano de carreira do funcionário público e espera que o mesmo seja contemplado. Aponta 
também, a proposição de consórcios entre os municípios da região, e sugere um consórcio 
no serviço de lixo entre São Roque, Alumínio e Mairinque que seria muito positivo. Comenta 
a respeito da moradia popular proposta no mesmo Plano e explica que seria muito bom se 
realmente fosse concretizada. 
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Expõe que o fato da creche muito o preocupa, 
mas explica que no Bairro do Santo Antônio está sendo construída e também no Bairro do 
Carmo, onde abrirá duas novas salas até o final do ano. 
Vereador José Luiz da Silva César: Espera que se conclua a creche do Bairro da 
Campininha. Lembra da situação das UBS em que as obras estão paradas. Também expõe 
sua preocupação com as empresas que estão pretendendo ir embora de São Roque, pois a 
atual administração inviabiliza o transporte de seus produtos. Também lembra do pontilhão 
do Bairro Paisagem Colonial e afirma que logo cairá devido à época de chuvas. Elogia a 
festa democrática realizada em prol da eleição do Conselho Tutelar. Relata que fora 
procurado por munícipes em relação à mudança do horário da Sessão da Câmara Municipal 
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de São Roque, para que passe a ter início nas terças-feiras às 17:00 e explica que seria 
positiva essa mudança para a discussã 
o de projetos que chegam na sexta-feira, assim teria mais tempo para estudá-los.  

2. Vereador Newton Dias Bastos: Explica que faz o uso da tribuna neste dia em prol de 
discutir a respeito do Projeto que vem sendo realizado por este Vereador, juntamente com 
o Poder Executivo, em prol do Plano Diretor e lembra que em 2004, quando presidiu a 
Comissão de Parcelamento Uso e Ocupação do Solo que tratava, dentre outros projetos, o 
do plano Diretor. O referido Projeto foi feito pelo então Prefeito da época, Efaneu Godinho 
que o mandou para esta Casa, mas não tinha passado por audiência pública e por isso, 
uma empresa de fora veio para fazer este Plano Diretor. Em sua antiga condição de 
Presidente, convocou uma audiência pública e todas as instituições que teriam vínculos 
diretos com o Plano Diretor no seu cotidiano e, nessa oportunidade, barraram o Plano 
Diretor em prol do crescimento da cidade. Tempos depois, este mesmo Plano Diretor 
retornou a esta Casa de Leis e foi aprovado, ressaltando que estagnou o município. 
Lamenta que o atual Chefe do Poder Executivo Municipal não está lhe apresentando as 
mudanças que estão propondo, mesmo fazendo parte da base, explicando que seu plano 
principal era estudar o Projeto. Lembra que em 1999, com a vinda do Plano Diretor, tinham 
certas características semelhantes com as atuais, pois nessa época, o Plano Diretor veio 
para esta Casa e com ele, algumas alterações na Rodovia Raposo Tavares e, também nessa 
oportunidade, aprovariam o Plano da Cidade, assim progredindo nesses três pontos 
importantes simultaneamente. Mostra-se preocupado em virtude de já estar com o Plano 
Diretor Ambiental nesta Casa de Leis e desconhecer o outro que está vindo, ou seja, é 
complicado aprovar o Plano Ambiental hoje e o próximo que está vindo eventualmente 
conflite com o mesmo. 
Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Enaltece as palavras do Vereador Niltinho 
Bastos, ilustrando que o Distrito em que mora (São João Novo) não está crescendo devido 
a impossibilidade de empresários fazerem loteamento e por isso, chácaras e sítios estão 
abandonados e sendo invadidos por famílias miseráveis. 
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Aponta seu anseio em realizar a audiência pública 
em prol de discutir a respeito do Plano Diretor e eventuais divergências.  
Aparte Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Ilustra o empenho do 
Nobre Vereador Niltinho Bastos em prol do Plano Diretor, explicando que enquanto 
Claudinei foi Diretor do Departamento de Planejamento, o projeto progrediu. Todavia, 
desse momento em diante, o projeto estagnou. Expõe que tentou reunir-se quatro vezes 
com o atual Diretor de Planejamento, as quais foram desmarcadas minutos antes, motivo 
que causa indignação pelo fato desse assunto não ter sido priorizado até o momento. 
Aparte Vereador Julio Antonio Mariano: Ressalta a falta de um projeto no município 
para a declaração de interesse social para loteamentos menores, exemplificando o local da 
caixa d’água da Vila Nova, área esta que poderia ser declarada de interesse social. Também 
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expõe ser necessário observar se o Plano Diretor contemplará esse requerimento. 
Vereador Newton Dias Bastos: Cumprimenta ao Presidente desta Casa de Leis por ter 
convocado essa audiência pública, porque vai dar a oportunidade para as pessoas 
conheçam o Plano Diretor de Desenvolvimento ambiental que já está nesta Casa. Nessa 
audiência, os técnicos no assunto explicarão para todos a respeito do projeto. Observa que 
o centro absorve todo crescimento enquanto os bairros mais afastados ficam cada vez mais 
afastados. 

Ordem do Dia: 
1. Projeto de Lei Nº 67/2019-L, 21/08/2019, de autoria do Vereador Etelvino Nogueira, que 

“Dá denominação a vias públicas no Vale dos Pássaros, localizadas na Serrinha, bairro do 
Carmo”. O Projeto foi aprovada por unanimidade em única discussão, votação nominal e 
maioria simples. 

2. Proposta de Emenda à Lei Orgânica Nº 68/2019-L, 02/09/2019, de autoria dos 
Vereadores Etelvino Nogueira, Marcos Roberto Martins Arruda e Julio Antonio Mariano, que 
“Altera dispositivos do Art. 317, da Lei Orgânica do Município de São Roque”. O Projeto foi 
aprovada por unanimidade em primeira discussão, votação nominal e maioria Absoluta. 

3. Requerimentos Nºs: 186 e 188/2019 – Foram aprovados por unanimidade. 
 

Explicação Pessoal:  
1. Vereador Rogério Jean da Silva: Parabeniza à Fanfarra Municipal, na 30ª edição da 

Confaban, na qual saíram vencedores em todas as categorias, ressaltando o tricampeonato 
na categoria corpo musical. Parabeniza também, aos novos Conselheiros eleitos, dos quais 
três foram reeleitos e dois novos eleitos. Todavia, mostra-se preocupado, em virtude dos 
poucos votos que foram contabilizados na eleição dos conselheiros, posto que estamos em 
uma era digital, onde a rede social leva a informação instantaneamente. Expõe também 
seu desgosto em relação à população que deixa de votar afirmando que políticos são todos 
iguais, perdendo a oportunidade de fazer a diferença com o voto. Comenta que na última 
semana recebeu duas respostas referentes aos dois ofícios de sua autoria que solicitam 
informações dos números de acidentes na Rodovia Lívio Tagliassachi e Rodovia Raposo 
Tavares, mais precisamente do km 57 ao km 59, surpreendentemente, só no acesso, de 
2015 à 2019 foram registrados 181 acidentes, sendo 112 com vítimas. Já na altura do km 
57 ao km 59, foram registrados 105 acidentes. 

2. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Cumprimenta os novos conselheiros do Conselho 
Tutelar de São Roque. Comenta que a prefeitura não tem condições de atender o pedido 
dos vereadores, pois são solicitados pelos mesmos inúmeros serviços que não são 
realizados, cita a Rua Cardial, próximo a Estrada do Condor, diz está ocorrendo o 
vazamento de esgoto de banheiro nesta rua e que os munícipes estão colocando sua saúde 
em risco em decorrência deste problema. Questiona o porque ter um prefeito se não existe 
solução para os problemas mais simples. Comenta sobre o plano de governo do Prefeito, 
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diz que havia um projeto de disponibilização de remédios para a população, todavia, nos 
postos de saúde a realidade é distinta. Comenta que é preciso cobrar a administração. Diz 
não entender o porquê não dão continuidade as obras da UBS. 
Aparte Vereador Julio Antonio Mariano: Relata que no dia 10 o conselho da Santa 
Casa se reunirá e uma das pautas é a dívida da Santa Casa. 
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Conta que no plano de governo do prefeito 
questão em da segurança e desenvolvimento social houve promessas que não foram 
compridas.  
Aparte Vereador Julio Antonio Mariano: Comenta que a administração deve ser 
cobrada em seu plano, no entanto, conta que precisa de mais um mandato para solucionar 
todos os problemas, pois diz que tomou posse da prefeitura com a mesma em crise 
decorrente da gestão anterior.  
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz não concordar com a fala do Vereador Julio, 
pois o prefeito no momento de sua posse declarou que havia 7 milhões em dívida, e que o 
dinheiro de caixa era 10 milhões. 

3. Vereador Etelvino Nogueira: Congratula os novos conselheiros do conselho tutelar. 
Relata que na semana no dia 01 de outubro, uns estudantes de turismo da USP, através do 
departamento de desenvolvimento econômico vieram para o nosso município. Comenta que 
o principal objetivo é ajudar a desenvolver a vocação turísticas nas regiões mais afastadas 
e rurais, diz que os mesmos estarão no município no período de um ano e meio trazendo 
essas melhorias. Comenta que acha interessante o plano de governo ser debatido. 
Comenta sobre as creches, diz que embora a demanda seja grande, estão ocorrendo 
avanços nesse quesito, cita o bairro Santo Antônio, Campininha e o Bairro do Carmo. Relata 
que é necessário que seja debatido o plano diretor, diz que é necessário melhorar o 
desenvolvimento da nossa cidade. Relata que na região de mananciais, como o caso da 
região do Carmo e Canguera, já se faz necessário a preservação de 50% da área, situações 
estas que precisamos analisar com cuidado quais são os percentuais de reserva das demais 
regiões do município. Conta que é preciso fazer alterações no plano diretor para que alguns 
problemas sejam solucionados. Comenta sobre a importância de dar prioridades para o 
pequeno comerciante. 
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Diz que a questão de emprego não 
é apenas problema do Poder Executivo. 
Aparte Mauro Salvador de Sgueglia Góes: Diz que é preciso estar atento aos 
conselhos e as construtoras em relação às questões supracitadas.  
Aparte Vereador Newton Dias Bastos: Fala que quando se trouxe essa discussão para 
esta Casa de Leis, foi apresentada uma arquiteta de outro município para que evitasse 
possíveis privilégios por parte do profissional. 
Vereador Etelvino Nogueira: Diz que é preciso que exista condições para todos os 
bairros, para buscar o equilíbrio. 



 
 
 

8

4. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Parabeniza os novos conselheiros do conselho 
tutelar. Comenta que houve melhorias com essa nova gestão, especialmente em relação as 
creches municipais, diz que duas creches estão sendo construídas no município. Como 
também, comenta sobre a deslocação da creche Allan Kardec para o antigo SESI. Fala 
sobre a reforma na farmácia no posto de saúde, entre outras melhorias no que tange a 
qualidade do município. 
Aparte Vereador Mauro Salvador de Sgueglia Góes: Comenta que é preciso parar de 
falar inverdades sobre a administração. 
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Relata que o prefeito da gestão passada 
não é defendido, todavia, comenta que é necessário que exista um projeto para o futuro. 
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Comenta que a administração 
estava destruída quando foi tomada posse e que atualmente a mesma está se 
aperfeiçoando. 
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Critica quem apenas fala mal da gestão sem ver 
os pontos positivos. 

Encerram-se os trabalhos às 16h53min. 
 
 
 

 
 


