
 

Ata da 25ª Sessão Ordinária de 19 de agosto 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.  
Vereadores Ausentes: Rogério Jean da Silva.  

Início dos trabalhos às 14h25min. 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos pelo Vereador Rafael Marreiro de Godoy. 

1. A Ata da 24ª Sessão Ordinária de 2019, realizada em 12 de agosto de 2019, foi lida e 
aprovada por unanimidade. 

2. O Primeiro Secretário faz a leitura do relatório mensal sobre a execução da coleta, 
tratamento e destinação final do lixo no Município referente ao mês de julho de 2019, e 
informa que o mesmo encontra-se para consulta na Diretoria Técnica Legislativa. 

Projetos do Executivo: 
1. Projeto de Lei Nº 53/2019-E, 09/08/2019 de autoria do Poder Executivo, que 

“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 
750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais)”. 

2. Projeto de Lei Nº 54/2019-E, 09/08/2019 de autoria do Poder Executivo, que 
“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 
660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais)”. 

3. Projeto de Lei Nº 55/2019-E, 09/08/2019 de autoria do Poder Executivo, que 
“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 
1.804.196,81 (um milhão, oitocentos e quatro mil, cento e noventa e seis reais e 
oitenta e um centavos)”. 

4. Projeto de Lei Nº 56/2019-E, 09/08/2019 de autoria do Poder Executivo, que 
“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 
1.017.583,40 (um milhão, dezessete mil, quinhentos e oitenta e três reais e quarenta 
centavos)”. 

5. Projeto de Lei Nº 57/2019-E, 14/08/2019 de autoria do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a criação de cargos na Lei nº 3.680, de 12 de setembro de 2011 e dá 
outras providências”. 

Projetos do Legislativo: 
1. Projeto de Lei Nº 63/2019-L, 14/08/2019 de autoria do Vereador Mauro Salvador 

Sgueglia de Góes, que “Dá denominação de "Viela Penélope" à via pública localizada no 
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Bairro Jardim Conceição”. 
2. Projeto de Lei Nº 64/2019-L, 14/08/2019 de autoria da Mesa Diretora 2019, que 

“Altera a redação do Art.14, da Lei Municipal nº4941, de 15 de março de 2019”. 
3. Projeto de Resolução Nº 15/2019-L, 14/08/2019 de autoria da Mesa Diretora 2019, 

que “Altera a redação do Artigo 14, da Resolução nº 2, de 1 de Março de 2019”. 
Requerimentos: 

1. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Nº 126 - Solicita informações sobre a 
possibilidade de ser realizada a manutenção, por toda a extensão da Estrada do 
Condor, em especial nos locais mais críticos; Nº 127 - Solicita informações sobre a 
possibilidade  de substituição das lâmpadas das Ruas Erlindo José da Silva, Pedro Silva, 
Argeu Lombardi e Roque Lombardi, todas conhecidas como Estrada do Candor, no 
Guaçu; Nº 128/2019 - Solicita informações sobre a possibilidade da limpeza das bocas 
de lobo da Estrada Erlindo José da Silva , Estrada do Condor e Alpes do Guaçu.; 

2. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 129 - Solicita informações referente a construção 
de duas salas para atender a demanda da Creche, bairro do Carmo; Nº 130 - Solicita 
informações referentes a aquisição de bica corrida nos anos de 2017, 2018 e primeiro 
semestre de 2019; Nº 131 - Solicita informações referentes a valores gastos com 
manutenção em escolas da rede básico de Educação do Município (envolvendo Creche 
Emei e Fundamental) nos anos 2017, 2018 e primeiro semestre de 2019; Nº 132 - 
Solicita informações referentes a quantidade de  Empresas que se instalaram no 
Município nos anos de 2017, 2018 e primeiro semestre de 2019; Nº 133 - Solicita 
informações referentes a madeira comprada para a reforma da passarela de pedestre 
que liga a Rua Alumínio, no Loteamento Sun Valey a Vila Lino; Nº 134/2019 - Solicita 
informações referentes a manutenção da ponte de madeira localizada na Estrada 
Takeshi Konno, bairro do Carmo (fotos anexas); 

Indicações: 
1. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 713 - Solicita serviço de motonivelamento e 

cascalhamento das ruas dos Loteamentos, Sun Valey, Las Brisas , Jardim Camargo, 
Chácara Aurora, e Chácara Lago da Serra; Nº 714 - Solicita serviço de 
motonivelamento e cascalhamento das ruas do Loteamento das Acácias, bairro do 
Sáboo; Nº 715 - Solicita serviço de motonivelamento e cascalhamento das ruas do 
Loteamento Mombaça l- ll e lll , bairro do Mombaça; Nº 716 - Solicita serviço de 
motonivelamento e cascalhamento da Estrada dos Moreira, bairro do Sáboo .; Nº 717 - 
Solicita a realização dos serviço de motonivelamento e cascalhamento na Estrada da 
Serrinha do Carmo; Nº 718 - Solicita a realização dos serviço de manutenção em 
buraco existente nas proximidades da porta do consultório odontológico da escola 
Joaquim Silveira Santos, bairro do Juca Rocha .; Nº 719 - Solicita a colocação de uma 
tampa na fossa  próxima ao consultório odontológico  da escola Joaquim Silveira Rocha 
, bairro Juca Rocha; Nº 720 - Solicita que seja realizada a dedetização da Cemei , 
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EMEI e EMEF, todas localizadas no bairro do Carmo; Nº 721 - Solicita que seja 
realizada a dedetização na EMEI e EMEF , localizadas no bairro Juca Rocha; Nº 
722/2019 - Solicita a realização da dedetização da EMEF do bairro do Mirim. 

2. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Nº 723/2019 - Solicita 
que o Poder Executivo estimule a produção de frutas vermelhas no Município de São 
Roque. 

3. Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Nº 724 - Solicita a colocação de 02 (duas) 
lombadas na Rua das Flores, Distrito de Maylasky; Nº 725 - Solicita a colocação de um 
radar na Avenida Três de Maio; Nº 726 - Solicita a colocação de lombadas na Rua 
Tibério Justo da Silva, Jardim Flórida; Nº 727 - Solicita a realização dos serviços de 
motonivelamento e cascalhamento nas Ruas da Capela do Cepo; Nº 728 - Solicita a 
colocação de uma tampa e grade protetora na esquina da Rua Antonio Joaquim de 
Moraes com Anésio de Moraes; Nº 729/2019 - Solicita a colocação de lombada, assim 
como a limpeza das calçadas e plantio de gramas na Rua Antonio Joaquim de Moraes; 

Moções: 
1. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 128/2019 - De Pesar pelo falecimento do 

estimado Senhor Paulo Joaquim da Silva. 
2. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Nº 127/2019 - De Pesar pelo falecimento 

do estimado Senhor José Ribamar. 
3. Vereador Julio Antonio Mariano: Nº 121 - De Congratulações ao Senhor Laudemir 

Nunes em face aos anos de serviços prestados ao nosso Município. O Vereador 
Apresentou Requerimento Verbal solicitando o adiamento da Moção para a próxima 
Sessão. O Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade em única discussão e 
votação simbólica; Nº 129/2019 - De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor 
Percival; 

4. Vereador Newton Dias Bastos: Nº 118/2019 - De Congratulações aos Festeiros da 
Festa de Agosto (2019). O Vereador Apresentou Requerimento Verbal solicitando o 
adiamento da Moção para a próxima Sessão. O Requerimento Verbal foi aprovado por 
unanimidade em única discussão e votação simbólica; 

5. Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Nº 126 - De Congratulações ao Senhor Luiz 
Carlos Roque pela realização do Projeto que resultou no Gibi "Zé Caquinho". A Moção 
foi aprovada por unanimidade em única discussão e  votação simbólica. 

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 Marcos Roberto Martins Arruda: Relata que faltam alguns serviços para 

a conclusão da obra do Jardim Renê, como por exemplo, a colocação de três válvulas 
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para regular a pressão nos 5 km de tubo que já estão implantados. Consta participou 
de uma reunião com os responsáveis pela CETESB, juntamente com outros Vereadores. 
Conta que na mesma reunião, foi questionado pelos Vereadores presentes o projeto de 
tratamento de esgoto do Vinhedo, e diz que o mesmo projeto foi acatado pelo 
engenheiro Maurício. Explica que essas melhorias estão diretamente ligadas com a 
qualidade de vida e saúde dos munícipes. Diz que buscará uma resposta do 
departamento jurídico da prefeitura, com o propósito em saber se as auxiliares da 
educação serão dispensadas de concurso se tiverem pedagogia, entre outras 
indagações. Comenta que há problemas no município voltados a descarte incorretos de 
resíduos químicos em nascentes de rios, relata que providências já estão sendo 
tomadas. Diz que a política é uma via de mão dupla, pois os políticos tem 
responsabilidades perante a sociedade, o que não isenta a população de suas 
obrigações, porque os direitos e deveres devem prosperar. Exibe dois vídeos no 
reprodutor de imagem, acerca do despejo incorreto de produtos químicos que poluiu o 
afluente do Rio Guaçu. Esclarece que há preocupações sobre o ocorrido, tanto pela 
CETESB, quanto pelo poder executivo e legislativo municipal.  

2. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Parabeniza os responsáveis pela segurança e 
tranquilidade que se encontrava a Festa de Agosto, cumprimenta os Capitães da policia 
civil e militar do município, como também o responsável pelo departamento de trânsito. 
Parabeniza o responsável pelo Departamento de Obras. Solicita podas de arvores no 
distrito de São João Novo, pois trata-se de uma questão de segurança. Relata que 
congratulará o Prefeito se essas podas forem realizadas. Assim como relata que estão 
ocorrendo melhorias no município, e que essas merecem ser visualizadas. Diz que 
independente da eleição, os aperfeiçoamentos estão sendo executados e que precisam 
ser elogiados. 

3. Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Diz que o despejo de poluentes estão ocorrendo 
em todos os rios de São Roque, cita os da região de Mailasqui, relata que quase 100% 
dos esgotos estão sendo jogados no Rio da região. Comenta também sobre o 
tratamento de esgoto nessa localidade, relata que as obras não foram concluídas e que 
está gerando inúmeros problemas. Fala que não há mais possibilidades de fossa de 
esgoto no bairro. Diz que a SABESP não soluciona o problemas há anos, e que é um 
problema ambiental que dificilmente irá acabar. 
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Relata que foi na divisa de Itu verificar sobre o 
referido despejo, diz que passou na estação de tratamento para indagar se estava 
havendo alteração na cor da água e relata que foi informado que não está havendo 
essa mudança na cor.  
Aparte Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araujo: Diz que um dos 
principais problemas é a omissão da prefeitura, relata que São Roque tem mais de 
quatro mil e oitocentas fossas. 
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Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Relata que é necessário haver 
fiscalização em relação ao problema mencionado. 
Aparte Vereador Newton Dias Bastos: Fala que é inadmissível um contrato tão 
longo, como é o que ocorre com a SABESP, pois existe um contrato de 30 anos com 
essa empresa. 
Aparte Vereador Julio Antonio Mariano: Relata que o tratamento de esgoto de 
100% é referente ao esgoto coletado. 
Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Parabeniza o Claudinei, responsável pelo 
departamento de obras pelo trabalho na região de Mailasqui.  

4. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Relata que votou contrario ao contrato da 
SABESP por 30 anos, e comenta sobre o problema que isto causa. 
Aparte Vereador Newton Dias Bastos: Comenta que no contrato precisaria existir 
mais benefícios para São Roque e que a gestão necessita precisa exigir outros recursos. 
Aparte Vereador Julio Antonio Mariano: Conta que na época votou favorável em 
decorrência dos acontecimentos de Mairinque, pois a cidade precisava contratar os 
serviços da SABESP mesmo com uma empresa já contratada.  
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que cobrou a SABESP sobre recursos 
escassos na cidade. Comenta sobre a instalação de esgoto no bairro do Guaçu, relata 
que essas obras não estão concluídas.  
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Diz que tudo é questão política, não somente a 
SABESP.  
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta sobre um requerimento que está 
sendo respondido. 

Ordem do Dia: 
1. Projeto de Resolução Nº 13/2019-L, 05/08/2019, de autoria do Vereador Rafael 

Marreiro de Godoy, que “Altera a redação do “caput” do artigo 156 da Resolução nº 
13/91 (Regimento Interno da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque), 
para que as Sessões Ordinárias passem a ter início às 18h00”. O Projeto foi rejeitado por 
08 (oito) votos contrários e 05 (cinco) votos favoráveis dos Vereadores Alfredo 
Fernandes Estrada, José Luiz da Silva César, Marcos Augusto Ia Henriques de Araújo, 
Rafael Marreiro de Godoy e Rafael Tanzi de Araújo em única discussão, votação nominal 
e maioria absoluta  

2. Projeto de Lei Nº 47/2019-E, 28/07/2019, de autoria de Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 87.820,00 (oitenta 
e sete mil, oitocentos e vinte reais)”. O Projeto foi aprovado com 09 (nove) votos 
favoráveis e 04 (quatro) votos contrários dos Vereadores Alfredo Fernandes Estrada, 
Etelvino Nogueira, Marcos Augusto Ia Henriques de Araújo e Rafael Marreiro de Godoy 
em segunda discussão, votação nominal e maioria absoluta. 

3. Projeto de Lei Nº 49/2019-E, 28/07/2019, de autoria do Poder Executivo, que 
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“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 549.600,00 
(quinhentos e quarenta e nove mil e seiscentos reais)”. O Projeto foi aprovado por 
unanimidade em segunda discussão, nominal e maioria absoluta. 

4. Projeto de Lei Nº 50/2019-E, 25/07/2019, de autoria de Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 446.575,00 
(quatrocentos e quarenta e seis mil, quinhentos e setenta e cinco reais)”. O Projeto foi 
aprovado por unanimidade em segunda discussão, nominal e maioria absoluta. 

5.  Projeto de Lei Nº 51/2019-E, 07/08/2019, de autoria do Poder Executivo, que 
“Autorizo o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 
71.130,41 (setenta e um mil, cento e trinta reais e quarenta e um centavos)”. O Projeto 
foi aprovado por unanimidade em primeira discussão, votação nominal e maioria 
absoluta. 

6. Projeto de Lei Nº 52/2019-L. 07/08/2019, de autoria do Poder Executivo, que 
“Autorizo o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 
475.000,00 (quatrocentos e setenta e cinco mil reais)”. O Projeto foi aprovado por 
unanimidade em primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta. 

7. Requerimento nº126 a 134/2019 – Foram aprovados por unanimidade. 
 

Explicação Pessoal:  
1. Vereador Etelvino Nogueira: Comenta sobre os recentes casos de descartes de 

resíduos químicos nas nascentes do município de São Roque, ressaltando que recebeu 
fotos dos rios e encaminhou ao chefe do Departamento de Fiscalização da Prefeitura. 
Promove, por isso, uma união entre munícipes e servidores públicos em prol de resolver 
tal questão e punir os feitores. Lembra do Cadastramento biométrico obrigatório, este 
que se encontra atrasado na cidade. Também expõe a respeito da hemodiálise, 
salientando que providências devem ser tomadas, conforme conversado em reunião 
com a Comissão de saúde. Fala sobre a educação, propondo uma reunião entre os 
representantes dos professores e da Prefeitura com a finalidade de esclarecer sobre o 
tal Currículo Paulista, pois há pendências de estruturas para a realização do mesmo. Em 
outra situação, afirma que o Setor de Obras teve um bom avanço, mas ainda não 
chegou ao objetivo planejado, questionando se o município tem a verba necessária 
para a compra dos materiais necessários.  

2. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Inicia expondo seus sentimentos em relação 
ao Ribamar, amparando à família do mesmo. Salientando que só Deus pode ajudar 
neste momento, assim concluindo suas palavras de apoio. 

3. Vereador José Luiz da Silva Cesar: Comenta sobre o pontilhão da Av. Quintino de 
Lima, explicando que há meses vem trabalhando sobre o caso, apresentando laudos 
que comprovam o perigo de queda, porém nada foi feito em virtude da opinião 
contrária de outros Vereadores. Fala sobre a cobrança, em redes sociais, a respeito do 
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Hospital São Francisco, apresentando a nota feita pelo Prefeito que diz necessitar de 
licenças de outras esferas; CETESB, por exemplo, para o funcionamento do mesmo. 
Portanto, este Vereador dirigiu-se até a sede da CETESB, em Itu, a fim de esclarecer os 
motivos do não funcionamento do Hospital São Francisco, este que ofereceria muitos 
empregos para profissionais da Saúde. Também comenta que possui documentos que 
comprovam a construção da extensão da rede de água da Estrada Ghiraldelli, assim 
parabenizando todos os Vereadores, especialmente Alacir e Newtinho pelos ofícios 
feitos em prol da instalação de três bombas d’água no local. Expõe que São Roque não 
pode depender da Sabesp, contrato de 30 anos com esta empresa que só tem lucros, 
dividendos a seu favor. Também fala sobre a hemodiálise, salientando que a 
Fiscalização deve apontar os erros e punir os culpados pelo problema desta na cidade. 
Por isso, afirma que seria necessária uma reunião, juntamente com o Prefeito para a 
discussão desse caso. Conclui expondo sua insatisfação referente ao Projeto que visava 
alteração do horário da sessão, este que não passou. 

 
Encerram-se os trabalhos às 16h28min. 
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