
 

Ata da 14ª Sessão Ordinária de 6 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 14h06min. 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos pelo Vereador Etelvino Nogueira. 

1. A Ata da 13ª Sessão Ordinária de 2019, realizada em 29 de abril de 2019, foi lida e 
aprovada por unanimidade; 

2. A Ata da 10ª Sessão Extraordinária de 2019, realizada em 29 de abril de 2019, foi lida e 
aprovada por unanimidade; 

3. A Ata da 11ª Sessão Extraordinária de 2019, realizada em 29 de abril de 2019, foi lida e 
aprovada por unanimidade; 

4. O Primeiro Secretário faz a leitura do Ofício nº107/2019 da Irmandade Santa Casa de 
Misericórdia de São Roque, encaminhado ao Poder Executivo, e informa que o mesmo 
encontra-se para consulta na Diretoria Técnica Legislativa. 

5. O Primeiro Secretário faz a leitura do Edital nº025/2019, referente a publicação de 
Decisão Administrativa da Câmara Municipal de São Roque. 

Projetos do Legislativo: 
1. Projeto de Lei Nº 44/2019-L, 12/04/2019 de autoria do Vereador Rogério Jean da 

Silva, que “Dá denominação de Yoichi Shiomi "Oiti” a via pública localizada no Bairro 
Gabriel Piza”. 

2. Projeto de Lei Nº 50/2019-L, 22/04/2019 de autoria do Vereador Marcos Augusto 
Issa Henriques de Araújo, José Alexandre Pierroni Dias, que “Insere no Calendário 
Oficial da Estância Turística de São Roque o "Dia de Conscientização e Enfrentamento à 
Fibromialgia” a ser realizado no dia 12 de Maio. 

3. Projeto de Decreto Legislativo Nº 5/2019-L, 25/04/2019 de autoria da Mesa 
Diretora, que “Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão São-roquense à Senhora 
Risa Fachin Bonando em Sessão Solene alusiva ao Dia da Comunidade Italiana”. 

Requerimentos: 
1. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 69 - Solicita informações a respeito da 

medicina do trabalho que trata os servidores públicos municipais; 
2. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Nº 70 - Solicita informações referentes a 

corrida de Aleluia; 
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3. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Nº 71 - Solicita 
informações sobre a possibilidade da Prefeitura Municipal implantar o Programa de 
Demissão Voluntária; Nº 72 - Solicita informações referentes as obras que estão sendo 
realizadas na Rua São Judas Tadeus, Gabriel Piza, menos de 30 metros do Rio e aterro. 

Indicações: 
1. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 380 - Solicita a realização dos serviços de 

limpeza, capinação e roçada na Viela João Fernandes Sanches, Jardim Flórida.; Nº 381 
- Solicita a realização do serviço de roçada e limpeza em geral da Praça João Pocciotti, 
localizada no bairro Jardim Meny.; Nº 383 - Solicita ao Departamento de Obras a 
limpeza urgente do matagal existente no final da rua Antonio dos Santos Santinho, 
mais precisamente entre a escola Roque Verani e a residência após o rio; Nº 384 - 
Solicita a realização dos serviço de motonivelamento na rua Joaquim António de 
Moraes, no bairro conhecido como buracão; 

2. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Nº 382 - Solicita a retirada de um galho que 
esta caído na Estrada Erlindo José da Silva (Estrada do Candor), Guaçu; 

3. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 386 - Solicita a realização dos serviços de "tapa 
buracos" na Estrada Municipal do Carmo em especial , próximo a divisa com Vargem 
Grande Paulista; Nº 387 - Solicita a realização dos serviços de poda das Árvores as 
margens da Estrada Municipal do Carmo, em especial em trecho próximo ao 
loteamento Clube dos Oficiais, e Kocuchican, bairro do Carmo; Nº 388 - Solicita a 
realização dos serviço de motonivelamento e cascalhamento em todas as ruas que tem 
início na Estrada Municipal do Aguassai, em especial a rua dos Ipês Amarelo, bairro do 
Carmo; Nº 389 - Solicita providencias junto ao Departamento de Obras, para que seja 
feitas duas saídas de água profundas na cabeceira da ponte localizada na divisa de 
Cotia, na Estrada do Aguassai, bairro do Carmo; Nº 390 - Solicita a realização dos 
serviço de motonivelamento e cascalhamento nas ruas do Loteamento Lagos da Serra, 
bairro Juca Rocha; Nº 391 - Solicita a realização dos serviço de motonivelamento e 
cascalhamento da Estrada Sétimo Céu e Mário de Almeida, que dá acesso ao pesqueiro 
Taipas de Pedra , bairro do Juca Rocha; Nº 392 - Solicita a manutenção de todas as 
ruas da Vila Lino, bairro do Caeté; Nº 393 - Solicita a manutenção e cascalhamento de 
todas as ruas dos Loteamentos, Clube dos Oficiais, Sun Valey, Las Brisas, Jardim 
Camargo e Alto do Carmo, bairro do Carmo; Nº 394 - Solicita a realização dos serviços 
de motonivelamento e cascalhamento e nas ruas do Loteamento Portal do Carmo, 
bairro do Carmo; Nº 395 - Solicita a realização da limpeza nas caixas d'água das 
escolas do Juca Rocha, do Carmo, Pavão, Mirim e Sáboo; 

4. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Nº 385 - Solicita a 
realização de motonivelamento e cascalhamento na Alameda das Sucupiras, Planalto 
Verde; 

Moções: 
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1. Vereador Alacir Raysel: Nº 67/2019 - De Pesar pelo falecimento do estimado Élcio 
Pedroso de Oliveira; 

2. Vereador Alacir Raysel, Newton Dias Bastos Nº 66/2019 - De Pesar pelo 
falecimento do estimado Senhor Silvio Santucci Neto; 

3. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Nº 57/2019 - De Congratulação ao Senhor 
Milton Heleodoro de Camargo (MiIlton Bota) pelos 80 anos de participação de Romaria. 
O Autor da Moção apresentou Requerimento Verbal solicitando o adiamento da mesma 
para a próxima Sessão. O Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade em única 
discussão e votação simbólica. 

4. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 65/2019 - De Pesar pelo falecimento do estimado 
Senhor Antonio Francisco de Oliveira; 

5. Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Nº 56 - Moção de Congratulações ao 
Jornal da Economia pelos 29 anos de relevante trabalho de informações aos leitores de 
toda nossa Região. A Moção foi aprovada por unanimidade em única discussão e 
votação simbólica; Nº 61/2019 - De Congratulações aos organizadores da Romaria 
2019. O Autor da Moção apresentou Requerimento Verbal solicitando o adiamento da 
mesma para a próxima Sessão. O Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade 
em única discussão e votação simbólica. 

6. Vereador Newton Dias Bastos: Nº 60/2019 - De Congratulações ao Médico Dr. 
Hereles Reis Filho em face a homenagem recebida pelo Hospital Albert Einstein. O 
Autor da Moção apresentou Requerimento Verbal solicitando o adiamento da mesma 
para a próxima Sessão. O Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade em única 
discussão e votação simbólica. 

7. Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Nº 63 - De Pesar pelo falecimento do estimada 
Senhora Valde Ribeiro Neres da Rosa; Nº 64/2019 - De Pesar pelo falecimento do 
estimado Senhor Bento 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 Israel Francisco de Oliveira: Parabeniza o Jornal da Economia pela 

moção ganha. Agradece aos vereadores que assinaram a moção de pesar do 
falecimento de seu pai, como também agradece a todos que pelas redes sociais 
prestaram sua homenagem.   

2. Vereador José Luiz da Silva César: Fala que a empresa Mirage não está cumprindo 
com suas obrigações, cita os horários que estão defasados. Fala sobre o Viaduto do 
bairro Goianã, diz que o mesmo só traz aborrecimento para os moradores daquele 
local, e munícipes que circulam por aquela região. Agradece o prefeito pelo 
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desempenho na questão da colocação da rede de água na Estrada da Dona Nega. 
Comenta que é preciso dar prioridade e também investir nos postos de saúde da 
cidade, em especial dos bairros afastados, diz considerar mais importante priorizar os 
postos do que a Santa Casa, pois fala que a saúde pública irá melhorar. Conta que é 
preciso que todos os vereadores sejam humildes em seu mandato. Fala que em relação 
ao transporte público é necessário que se faça uma nova licitação.  

3. Vereador Julio Antonio Mariano: Conta que todos os Vereadores estão averiguando 
a situação da empresa Mirage. Fala que as emendas impositivas é um beneficio para os 
vereadores, o qual cada um tem direito a um percentual da arrecadação municipal para 
aplicar naquilo que acha correto, porém salienta que é um valor pequeno, comenta que 
conversara com o prefeito para que se priorize a quadra localizada no Jardim Brasil, 
para o bem estar da população. Fala que o projeto final do aplicativo Uber será votado 
na próxima segunda, ressalta que tudo foi revisto, com o auxilio de inúmeras pessoas e 
que futuramente será um exemplo para os demais municípios que assim quiserem 
também regulamentar.  
Aparte Vereador Newton Dias Bastos: Conta que o projeto também contou com o 
auxilio dos Vereadores. 
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que esta lei inibirá com 
transporte clandestino, que prejudica a todos, motoristas de Uber, Taxi e o transporte 
público. 
Vereador Julio Antonio Mariano: Diz que o repasse de valores para a Santa Casa 
deverá ser maior, discorda do Vereador José Luiz, pois acredita que a Santa Casa deva 
ser priorizada.  
Aparte Vereador Jose Luiz da Silva César: Ressalta que a Santa Casa merece ser 
investida, mas que os postos de saúde precisam ser reajustados, pois acredita que o 
congestionamento do hospital é resultante disto.  

4. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Conta que votou a favor da subvenção 
do transporte coletivo, mas em contrapartida acha que a empresa prestadora de serviço 
deva ser fiscalizada, até porque trata-se de uma das funções dos Vereadores, pois diz 
que interesse priorizado deva ser do munícipe.  
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Diz que por motivos físicos da cidade, os 
cidadãos precisam entender que talvez o custo de passagem e de subsidio seja maior 
do que cidades vizinhas.  Cita os grandes Morros.  
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Parabeniza a Romaria. 
Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Parabeniza também aos organizadores 
da romaria, todavia critica a administração de algumas cidades pelas quais os romeiros 
passaram. Aparte Vereador Flávio Andrade de Brito: Diz que alguns funcionários da 
guarda municipal de cidades vizinhas também transtornaram o evento. 
Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Fala que é preciso ter respeito em 
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qualquer tradição. 
Ordem do Dia: 

1. Projeto de Lei Nº 36/2019-L, 25/02/2019, de autoria do Vereador José Alexandre 
Pierroni Dias, que “Dispõe sobre instalação de brinquedos adaptados para crianças com 
deficiência em locais públicos e privados de lazer no âmbito da Estância Turística de São 
Roque”. O Projeto foi aprovado com 13 (treze) votos favoráveis e 01 (um) voto contrário 
do Vereador Rogério Jean da Silva em única discussão, votação nominal e maioria simples. 
2. Projeto de Lei Nº 18/2019-E, 18/03/2019, de autoria do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a qualificação de entidades como Organizações Sociais, cria o programa 
municipal de publicização e dá outras providências”. O Vereador Júlio Antonio Mariano 
apresentou Requerimento Verbal solicitando o adiamento do Projeto para a próxima 
Sessão. O Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade em única discussão e 
votação simbólica. 
3. Projeto de Lei Nº 24/2019-E, 16/04/2019, de autoria do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 45.188,62 
(quarenta e cinco mil, cento e oitenta e oito reais e sessenta e dois centavos)”. O Projeto 
foi aprovado por unanimidade em primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta. 
4. Projeto de Lei Nº 25/2019-E, 16/04/2019, de autoria do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 798.500,00 
(setecentos e noventa e oito mil e quinhentos reais)”. O Projeto foi aprovado por 
unanimidade em primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta. 
5. Projeto de Lei Nº 23/2019-E, 23/04/2019, de autoria do Poder Executivo, que 
“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 40.000,00 
(quarenta mil reais)”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em primeira discussão, 
votação nominal e maioria absoluta. 
6. Requerimentos Nºs: 069 a 072/2019 - Foram aprovadas por unanimidade. 

Explicação Pessoal:  
1. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Parabeniza a chapa que apoiou na escola de 

samba Corações Unidos. Conta que o passeio do Flash foi um sucesso, todavia, diz que 
todas as ajudas solicitadas ao poder executivo, foram negadas. Diz que protocolou o 
projeto do pró-labore da Polícia Militar, e conta com o apoio do prefeito. Fala que a 
base da GSM foi desativa em São João novo por essa gestão, diz que é crucial que 
exista essa base para manter a segurança dos moradores e do patrimônio daquele 
local. Conta também que os bairros afastados não estão sendo zelados corretamente.  

2. Vereador Rogério Jean da Silva: Comenta sobre a reunião entre o sindicado e 
alguns vereadores, diz que não foi comunicado sobre a mesma. 
Aparte Vereador Julio Antonio Mariano: Concorda com o Vereador Rogério Jean, 
diz que também não foi comunicado. 
Vereador Rogério Jean da Silva: Conta que a empresa prestadora de serviço do 
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transporte coletivo, ainda não obteve lucros perante o município. Ressalta que se 
houver falhas na empresa, os vereadores irão tomar a devida providencia, pois não há 
partidos nesse sentido. Comenta que a greve é prevista na legislação, mas que há a 
forma correta de se fazer e que verifica que o sindicato está fazendo de forma 
adequada. Fala sobre a Santa Casa, conta que fará visitas repentinas para verificar a 
situação da mesma. Diz que embora a gestão esteja se empenhando para melhorar o 
cidade, ainda há muitas coisas para serem corrigidas.  

3. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que há dinheiro, mas o executivo não 
está gastando corretamente. 
Aparte Vereador Rafael Marreiro Godoy: Conta que o básico não está sendo feito. 
Vereador Alfredo Estrada: Conta que o setor de obras é um dos mais defasados. 
Aparte Vereador Jose Luiz da Silva César: Comenta que os bairros afastados são 
os mais prejudicados com essa defasagem. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que o prefeito não dá condições para os 
setores trabalharem, e não é culpa dos funcionários.  
Aparte Vereador Rafael Marreiro Godoy: Fala que o dinheiro está sendo investido 
somente em um local.  
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que não pode-se contentar com as 
poucas coisas que o executivo faz para os bairros afastados, pois há ainda muitas 
melhorias que precisam ser realizadas. 
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Conta que nos bairros afastados 
precisa-se preocupar também com a segurança. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que o prefeito apenas prioriza o que lhe 
convém. Comenta que a divida da Santa Casa só aumenta. 

4. Vereador Etelvino Nogueira: Diz que é preciso resgatar a confiança dos munícipes 
em relação à Santa Casa. Fala que é preciso em algumas situações deixar a divergência 
de lado, para o bem do hospital e de todos que usufruem dele. Conta que é preciso 
fazer algumas adequações e modernizar a Santa Casa, mas que é preciso respeitar os 
funcionários que trabalham por lá. 
Aparte Vereador Newton Dias Bastos: Diz que o Vereador Etelvino tem vasto 
conhecimento sobre a Santa Casa. 
Vereador Etelvino Nogueira: Diz que a gestão atual está tentando solucionar os 
problemas decorrentes do transporte coletivo, fala inclusive que algumas questões 
estão sendo solucionadas. Conta que os vereadores junto com o executivo estão 
trabalhando para que a população não seja prejudicada. Fala torce para que os 
representantes da Mirage e dos sindicados entrem em um acordo para que não seja 
efetivada uma paralização e consequentemente que a população não seja prejudicada 
com a falta de transporte coletivo. Ressalta que o município também alguns agravantes 
quanto ao seu físico. Salienta que é favor do dialogo para que se construa uma cidade 



 
 
 

7

melhor. 
Encerram-se os trabalhos às 16h10min. 
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