
 

Ata da 4ª Sessão Ordinária de 19 de fevereiro de 2020. 
4º Período Legislativo Ordinário - 17ª Legislatura. 

          Presidência: Israel Francisco de Oliveira, Julio Antonio Mariano e  
Rafael Tanzi de Araújo 

  Secretaria: Etelvino Nogueira 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 Alfredo Fernandes Estrada. 

1. A Ata da 3ª Sessão Ordinária de 2020, realizada em 17 de fevereiro de 2020, foi lida e 
aprovada por unanimidade; 

2. A Ata da 8ª Sessão Extraordinária de 2020, realizada em 17 de fevereiro de 2020, foi lida e 
aprovada por unanimidade; 

3. A Ata da 9ª Sessão Extraordinária de 2020, realizada em 17 de fevereiro de 2020, foi lida e 
aprovada por unanimidade; 

4. O Primeiro Secretário faz a leitura do Requerimento Nº 28/2020, que “Solicita a inclusão 
do Requerimento nº27/2020, em regime de tramitação de Urgência Especial, na pauta da 
4ª Sessão Ordinária de 19/02/2020”. O Requerimento foi aprovado por unanimidade em 
única discussão e votação simbólica. 

Projetos do Legislativo: 
1. Projeto de Lei Nº 90/2018-L, 08/11/2018 de autoria do Vereador Rafael Marreiro de 

Godoy, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação de caderneta de vacinação ou 
equivalente para matrícula escolar na rede municipal de ensino da Estância Turística de São 
Roque”. 

Requerimentos: 
1. Vereador Julio Antonio Mariano: Nº 27/2020 - Solicita informações referentes ao 

conteúdo que deverá ser ministrado no Ensino Fundamental II (6º ano ao 9º ano).; 
Indicações: 

1. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Nº 140 - Solicita a realização de troca das 
tampas dos bueiros localizados na Rua São Sebastião, esquina com a Santa Rosália, 
próxima a escola, Jardim Vilaça; Nº 141/2020 - Solicita o levantamento das guias e 
calçadas localizados na Rua São Sebastião, esquina com a Santa Rosália, próxima a escola, 
Jardim Vilaça. 

2. Vereador Flávio Andrade de Brito: Nº 142 - Solicita a colocação de 02 (dois) braços de 
luz na Rua João Raimundo Ribeiro, Bairro Santa Terezinha, São João Novo; Nº 143/2020 
- Solicita a colocação de 04 (quatro) braços de luz na Rua Franco do Amaral, Bairro Santa 
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Terezinha, São João Novo. 
3. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 144 - Solicita o serviço de limpeza do córrego 

existente paralelamente a rua Anézio de Moraes,  localizado no bairro Vila Moraes.; Nº 145 
- Solicita melhorias com os serviços de sinalização de solo no cruzamento das ruas Loja 
Maçonica Labor x Rotary Clube, no bairro Jardim Brasil.; Nº 146 - Solicita o serviço de 
pintura de solo com a sinalização PARE na esquina das ruas Ricieri Santucci x Antonio 
Meleiro.; Nº 147 - Solicita motonivelamento e cascalhamento na rua Roque Loureiro, no 
bairro Vila Moraes.; Nº 148 - Solicita o serviço de motonivelamento na Alameda Murtas, 
localizada no bairro Planalto Verde.; Nº 149 - Solicita o serviço de revitalização e ou 
substituição da ponte de madeira existente no final da estrada dos Barros, próximo à divisa 
com o município de Araçariguama; Nº 150 - Solicita o serviço de roçada às margens do rio 
existente ao longo de toda a rua Vereador Rodolfo Arthur Salvetti, até a região do bairro 
Guaçu.; Nº 151 - Solicita o serviço de roçada do canteiro localizado na esquina da rua 
Capitão Silveira Vieira com a Av. 3 de Maio.; Nº 152/2020 - Solicita o serviço de roçada 
do canteiro localizado na esquina da rua Capitão Silveira Vieira com a Av. 3 de Maio. 

4. Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Nº 153 - Solicita  4 pontos de iluminação 
pública nas ruas do Condomínio Mirante da Serra, Alameda Bem te Vi; Nº 154 - Solicita 
colocação de 4 postes de iluminação nas ruas do Condomínio Mirante da Serra, ALAMEDA 
Canário do Mirante.; Nº 155 - Solicita capinação na Rua Sebastião Martins Villaça; Nº 156 
- Solicita a implantação de uma área de lazer na Rua Sebastião Martins Villaç.; Nº 157 - 
Solicita colocação de lombada na Rua Bem te Vi, próximo ao número 196; Nº 160 - Solicita 
limpeza do córrego do Rosário, Bairro Cambará, próximo à estação experimental; Nº 161 - 
Solicita limpeza do entorno das Ruas Anésio de Moraes e Antônio Joaquim Moraes - 
Cambará.; Nº 162 - Solicita motonivelamento e cascalhamento na rua Antônio Joaquim de 
Moraes; Nº 163 - Solicita operação tapa-buraco na rua Sebastião Martins Villaça; Nº 
165/2020 - Solicita colocação de tubulação para captação de águas pluviais da Rua 
Franco - São João Novo. 

5. Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Nº 158 - Solicita a instalação de placas de 
denominações nas ruas nos bairros: Vila Caparelli, Vinhas do Sol,  Jardim  do Sol,  Bosque 
do Sol, Vila   Lombardi, Vicente da Costa, Vila Vilma e demais bairros do Distrito de 
Maylasky; Nº 159 - Solicita a instalação de 01 (um) poste e um bico de luz no final da Rua 
Pinheirinhos em Maylasky; Nº 164 - Solicita a realização de operação "tapa buraco" em 
todas as vias públicas do Distrito de Maylasky; Nº 166 - Solicita a realização dos serviços 
de roçada em todas as vias do Distrito de Maylasky; Nº 170 - Solicita a realização dos 
serviços de limpeza em geral no terreno público ao lado da Igreja do Jardim Ponta Porã; 
Nº 176/2020 - Solicita a realização dos serviços de limpeza em geral no terreno público 
ao lado da creche e Emei de Maylasky. 

6. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 167 - Solicita os serviços de motonivelamento e 
cascalhamento nas Ruas do Mombaça I, II e III, bairro do Mombaça; Nº 168 - Solicita os 
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serviços de motonivelamento e cascalhamento das ruas do Loteamento Clube dos Oficiais, 
Jardim Camargo, Sun Valey e Las Brisas; Nº 169 - Solicita providências junto a empresa 
responsável pelo asfaltamento da Estrada do Caeté, para que seja concluída urgentemente 
a segunda fase do Asfalto; Nº 171 - Solicita os serviços de motonivelamento e 
cascalhamento das Ruas do Loteamento das Acácias, bairro do Saboó; Nº 172 - Solicita os 
serviços de motonivelamento e cascalhamento das ruas do Loteamento Jardim da 
Felicidade, bairro do Pavão; Nº 173 - Solicita os serviços de motonivelamento e 
cascalhamento na Estrada do Pilão d'água, Estrada Juca Rocha, Estrada Lagoa e Estrada 
das Pedras, bairro Juca Rocha; Nº 174 - Solicita os serviços de motonivelamento e 
cascalhamento da Estrada Taipas de Pedra, Alto da Serra.; Nº 175/2020 - Solicita os 
serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada Regis Adão, Ponte Lavrada. 

Moções: 
1. Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Nº 16/2020 - De Congratulações a Diretora Vice- 

Diretora Ana Rosa Escola Tibério Justo da Silva pelos excelentes serviços prestados a 
Comunidade. O autor da Moção apresentou Requerimento Verbal solicitando o adiamento 
da discussão da Moção por 01 (uma) Sessão. O Requerimento Verbal foi aprovado por 
unanimidade em única discussão e votação simbólica. 

2. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Nº 17/2020 - De Pesar pelo falecimento da 
Senhora Nice Pereira Moia. 

3. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Nº 19/2020 - De Congratulações a 
Olivardo Saqui por participação na ilha de caras. A Moção foi aprovada por unanimidade em 
única discussão e votação simbólica. 

4. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 20/2020 - De Pesar pelo falecimento da Senhora 
Maria Aparecida Carneiro Silva. 

5. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 21/2020 - De Pesar pelo falecimento do estimado 
Senhor Francisco Paregini. 

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. Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Cumprimenta o Senhor Olivardo pela presença e 

pelo grande trabalho desenvolvido em nosso município. Comenta que atualmente o nosso 
Poder Executivo Municipal vem lutando para realizar melhorias em nosso município. Fala 
sobre o trabalho que considera digno dos trabalhadores que compõem o Departamento de 
Obras. Explana que no começo do mandato houve inúmeros transtornos em decorrência da 
gestão anterior, cita alguns deles, fala que é preciso enaltecer os fazeres do prefeito, relata 
que mesmo com todas as benfeitorias, a fiscalização em relação ao Poder Executivo ainda é 
eficaz e contínua. 
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2. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Inicia seu discurso dizendo que falará 
sempre a verdade, bem como relata que demonstrará as verdades diante da população, e 
como líder de governo, é pleiteado para esclarecer algumas hesitações, utiliza o reprodutor 
de imagens em que exibi um vídeo do Vereador Alfredo Fernandes Estrada aonde o mesmo 
utilizando a tribuna desta casa de leis retrata uma possível dívida da Santa Casa, comenta 
que como líder do governo precisa intervir nesse discurso. Registra alguns levantamentos 
sobre o referido hospital, fala sobre melhorias da Santa Casa, diz que as dívidas adquiridas 
em relação ao hospital foram decorrentes de gestões passadas, aponta o fato gerador das 
dívidas, bem como indica e especifica do que se trata cada débito, fala ainda que hoje o 
valor real do déficit é de R$32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais), diferente do 
valor remoto. 

3. Vereador Newton Dias Bastos: Concede ao Vereador Marquinho Arruda os quatro 
minutos de aparte para que o mesmo continue seu discurso que julga significativo. 
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Relata que hoje a Santa Casa tem 
um montante de R$54.086.958,00, isso sem contabilizar o que é remoto. Comenta que nos 
trinta e dois milhões, todas as negociações estão aplicáveis. Diz que foi falado que neste 
mandato houve uma triplicação da dívida da Santa Casa, explana que essa afirmação é 
inverídica conforme documentos, relata que sua fala tem embasamento, diz que em 
decorrência deste ocorrido é preciso que exista uma retratação, fala ainda que é preciso 
que exista seriedade na política.  
Vereador Newton Dias Bastos: Retoma o problema da FENAESC, relata que a crítica em 
relação ao financeiro da entidade apenas prejudica a saúde pública municipal. diz que 
quando a notícia é ruim é preciso que a mesma seja dada em forma de luto, e não com 
felicidade, pois falácias como essas apenas prejudicam a saúde pública do munícipio. 
Aparte Vereador Júlio Antônio Mariano: Relata que as dívidas do hospital são oriundas 
da administração anterior.  
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Ressalta que mesmo com as 
dificuldades, a atual administração está lutando por melhorias. 

4. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Parabeniza a equipe de obras de São João Novo, 
que não mede esforços para o bem do distrito. Agradece o Deputado Márcio Camargo pelo 
repasse de emendas a prefeitura. Relata que a benfeitoria realizada com essa verba foi a 
pavimentação da Rua Giuseppe Garzella  o qual foi concluída e aparentemente está em 
ótimo estado. Fala sobre o Plano Diretor, relata que é preciso ter mais flexibilidade no que 
tange os investimentos de lugares como o Distrito de São João Novo, comenta sobre alguns 
contratempos do referido projeto. Cumprimenta o Policiais Militares que foram na citada 
reunião, diz que a questão do PROLABORE já está sendo discutida com o prefeito e a sua 
base de governo. Agradece ao Vereador Marquinho Arruda pelo solucionamento de alguns 
problemas. 

5. Vereador Rogério Jean da Silva: Inicia sua oratória agradecendo ao Gerente de 
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Atividades Externas dos Correios, Senhor Joacir , o qual responde a região da 
superintendência de Bauru, munícipio este que atende diretamente São Roque, relata que 
procurou o referido gerente para atender reivindicações de munícipes que pleiteavam por 
CEPs em inúmeras ruas do munícipio, diz que este solucionou o problema de mais de trinta 
ruas, cita os casos do Bairro da Vila Guilhermina. Usa o reprodutor de imagens onde exibi 
fotos da Rua Antônio Meleiro, relata que mesmo com a seriedade da empresa contratada 
em realizar as obras naquela localidade, houve problemas no que tange a infiltração. Relata 
que a empresa está dando todo respaldo para solucionar este imbróglio. Comenta que 
averiguar as circunstâncias dos problemas é um dos papeis do Poder Legislativo. Comenta 
que tudo o que está sendo realizado não tem participação de recursos públicos. Explana 
que uma das bandeiras que levantou foi em questão a segurança pública e ao 
monitoramento de ruas através de câmeras, comenta que hoje somos o 83º município a ter 
o sistema Detecta conveniado com o Governo do Estado sem nenhum custo para o 
município, agradece o Prefeito que abraçou a ideia. 
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Cumprimenta o Vereador Rogério 
Jean por todas as suas conquistas. 
Vereador Rogério Jean da Silva: Fala que todos se beneficiarão com está benfeitoria. 
Aparte Vereador Newton Dias Bastos: Diz achar que o discurso do nobre Vereador 
Rogério, demostra a sua credibilidade para com o munícipe de São Roque. 
Vereador Rogério Jean da Silva: Encerra seu pronunciamento agradecendo as palavras 
do Vereador Newton, diz que enquanto for Vereador, vontade de trabalhar não faltará. 

6. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Agradece a presença das pessoas presentes e 
internautas. Alega não ser de sua vontade que a Santa Casa esteja com uma dívida desse 
porte, pois desde que se elegeu Vereador, o rito feito era a solicitação de verba, por parte 
da Santa Casa para a prefeitura, a mesma era votada nesta Casa de Leis e este Vereador 
votou favorável todas as vezes. Dessa sorte, afirma querer o bem da Santa Casa, pois seus 
familiares também a utilizam.  
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Aponta que, por melhor convênio que a 
pessoa tenha, em casos emergenciais são levados para Santa Casa. Portanto, é a primeira 
porta de entrada para a saúde de qualquer cidadão. Destarte, deve-se zelar pela Santa 
Casa. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta que tomou a liberdade de pegar a 
resposta do requerimento do Vereador Etelvino Nogueira, que foi feito no início de 2019 e 
já estava com quase 42 milhões de reais em dívidas. O que este Vereador tem como 
objetivo, é fazer com que as autoridades competentes pela Santa Casa se reúnam e 
trabalhem sobre a economia da mesma. Sugere que os altos salários da Santa Casa sejam 
diminuídos para economizar a verba. Comenta que, em conversa com o provedor da Santa 
Casa, chegou-se ao valor de 60 milhões em dívidas. Requer ao Presidente desta Casa 4 
minutos para o Vereador José Luiz. Parabeniza ao Vereador Etelvino por trazer recursos do 
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Deputado Vitor Lippi para a Santa Casa. Valor significante de 1,5 milhão de reais.  
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Aponta que é de conhecimento de todos os 
Vereadores que a Santa Casa tem uma dívida enorme. Solicita aos Vereadores da base 
uma explicação a respeito da empresa “Evoluta” que ficou um ano prestando serviços para 
que resolvesse o problema da Santa Casa. Agora, com pagamento reduzido, este Vereador 
questiona como é possível tal pagamento sendo que a Santa Casa está com uma dívida tão 
grande. Questiona, portanto, a qualidade do serviço prestado pelo referido hospital, 
deixando a segundo plano a dívida. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Expõe que a situação atual não está cômoda, 
pois recebem documentos de dívidas no valor de 32 milhões de reais, desconsiderando os 
valores remotos. Propõe que seja repassada verba para a Santa Casa, posto que os 
diligentes da mesma apontam que o dinheiro enviado pela prefeitura não é o suficiente 
para manter o Pronto Socorro. Aponta que, se for provado que a dívida da Santa Casa não 
está próxima do valor de 60 milhões de reais, poderia se retratar. 

1. Projeto de Lei Nº 75/2019-L, 13/09/2019, de autoria do Vereador José Alexandre 
Pierroni Dias, que “Institui a Campanha de Conscientização sobre Depressão na Infância e 
na Adolescência, no âmbito do Município de São Roque e dá outras providências”. O 
Projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria 
simples. 

2. Requerimentos Nº: 27/2020 – Foi aprovado por unanimidade em única discussão e 
votação simbólica. 

Explicação Pessoal:  
1. Vereador Etelvino Nogueira: Comenta a respeito do Plano Diretor, pois mostra-se 

preocupado diante da situação do mesmo. A intenção deste Vereador era analisar o antigo 
Plano Diretor ambiental no sentido de comparar com as propostas do novo, mas até então, 
não se sabe como isso será conduzido. Desse modo, sugere ao Vereador Marquinho que 
após o carnaval se reúnam para discutir a respeito de como conduzir tal situação.  
Aparte Vereador Newton Dias Bastos: Comenta que ao analisar o Regimento Interno, 
assim explica que quando um projeto vem do Poder Executivo em regime de urgência, tem-
se 45 dias para votá-lo, caso não seja votado, tranca-se a pauta. Quando se fala em 
projeto sem regime de urgência, não se fala em trancamento de pauta, embora saber-se 
dos 90 dias. Portanto, deve-se ater a isso. 
Aparte Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Comenta que o que foi 
apontado como falhas já estão no Ministério Público. Explica que o Plano Diretor é baseado 
no Plano Diretor Ambiental, ambos estão interligados. 
Vereador Etelvino Nogueira: Deseja que seja feito um bom Plano Diretor para oferecer 
um norte ao município. 
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Descorda de outros Vereadores 
quanto a ilibação, visto que o engenheiro responsável mora em cidade vizinha, a qual se 
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encontra em caos.  
Vereador Etelvino Nogueira: Deixa claro, quanto a questão dos engenheiros, vários 
assinaram a petição para o Ministério Público. Comenta que no dia 4 de fevereiro, o 
Deputado Vitor Lippi ligou para este Vereador para que indique o local para a 
infraestrutura. O deputado, por sua vez, liberou uma emenda para São Roque no valor de 
500.000,00 reais e este Vereador está pedindo que seja feito o trabalho de asfaltamento, 
mais especificamente no trecho da escola do bairro Juca Rocha. Além disso, mais 
100.000,00 reais referente à uma viatura. Portanto, este Deputado, juntamente a este 
Vereador, está fazendo a diferença em prol de nosso município. 

2. Vereador José Alexandre Pirroni Dias: Agradece a votação unânime sobre o seu 
projeto, o qual expõe que “o número de casos diagnosticados de depressão na infância 
dobrou na última década. No Brasil, existe 12 milhões de brasileiros afetados (cerca de 
5,8% da população). O índice mundial de crianças de 6 a 12 anos diagnosticados com 
depressão passou de 4,5% para 8% na última década, segundo a OMS. Estima-se que a 
doença está se tornando um problema de saúde pública, pois dados de tentativas ou 
consumação de suicídios têm aumentado na adolescência e as idades cada vez mais 
precoce. Na adolescência, o jovem pode apresentar isolamento social, ficar muito no 
quarto, não querer interagir com os pais e amigos. Os pais precisam perceber quando 
passa da normalidade ou quando gera sofrimento, prejuízo social e emocional para esse 
adolescente. Esse é o gatilho para entender que tal adolescente está em risco ou que ele 
realmente está com um quadro de depressão. Fatores de risco, problemas emocionais 
graves durante a gestação – histórico familiar de depressão ou transtornos psiquiátricos, 
tentativa de suicídio em parentes próximos, depressão materna, stress, tóxicos na infância, 
incluindo agressões físicas, morais e verbais, excesso de cobrança, abusos sexuais. A 
avaliação é feita por uma equipe multidisciplinar formada por psicólogos, neurologistas e 
outros profissionais da saúde. Diante da suspeita, torna-se essencial investigar o 
comportamento da criança em outros ambientes, como na escola, nas atividades extras e 
em casas de familiares e amigos. A depressão pode apresentar quadros de transtornos de 
ansiedade abuso de substâncias (álcool e drogas ilícitas), transtorno de déficit de atenção e 
hiperatividade, transtorno opositor desafiado e transtorno de conduta. As crianças podem 
apresentar dores de cabeça, abdominais, diarreia, falta ou exagero no apetite, insônia, 
irritabilidade, agressividade ou passividade exagerada e choro sem razão aparente.” 

3. Vereador José Luiz da Silva César: Lamenta o ocorrido neste dia nesta Casa de Leis, 
onde devia estar sendo discutido os projetos, solucionando os problemas da cidade, mas 
que na verdade os Vereadores estão trazendo os problemas pessoais para o plenário. 
Evidencia que, assim como outros Vereadores falam que nada os assusta, este Vereador 
também ressalta que nada o assusta, pois com 62 anos de idade, já passou por tudo que 
uma pessoa pode passar. Afirma que neste tempo que lhe resta neste mandato vai 
continuar lutando em prol do pontilhão da Rodovia Quintino de Lima e também fazer o 
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saneamento básico do bairro do Vinhedos, além do bairro da Rancharia que se encontra 
sem saneamento básico e água potável, lamenta. Mostra-se entristecido em tentar realizar 
um trabalho sério e outra pessoas tentarem denegrir sua imagem afirmando ser mentira. 
Aponta que quem mente é aquele que em seu plano de governo afirma que realizará o 
plano de carreira do funcionário público, mas não o realiza. Comenta que se ouve muito 
dizer que a Santa Casa tem uma dívida impagável, todavia ninguém sugere uma solução 
para o problema. Questiona o alto custo pago para a empresa que tem como escopo a 
solução dos problemas da Santa Casa, mas que até agora nada foi feito. 
Aparte Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Pontua duas situações; 
uma delas é que esta Casa de Leis possui três Vereadores da oposição, sendo que alguns 
dos Vereadores que não são da oposição não estão sabendo ouvir críticas, partindo para 
agressividade. Questiona o porquê desta administração não processar a gestão passada em 
virtude da dívida pública, apontando que este Vereador combateu arduamente a corrupção 
da administração passada levando até o Ministério Público. 
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Agradece pelas palavras de apoio. 
Aponta que não adianta que outros Vereadores venham com ofensas, pois continuará a 
falar sobre a dívida de quase 60 milhões de reais da Santa Casa. 
Vereador José Luiz da Silva César: Ressalta a importância da oposição para que um 
projeto seja discutido adequadamente. 
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Expõe a resposta de um requerimento 
do Vereador Etelvino que expressa o valor de 41 milhões de reais de dívidas da Santa Casa. 
Todavia, o provedor afirma estar na casa dos 60 milhões de reais em dívidas. 
Vereador José Luiz da Silva César: Sugere que seja chamada a esta Casa de Leis a 
empresa “Evoluta” para questionar quando o trabalho será concluído. Finaliza comentando 
a respeito da lombada que será construída na entrada do Vinhedos, a qual será concluída 
em dez dias. 

4. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Parabeniza ao Senhor Olivardo 
que esteve realizando um trabalho na Ilha de Caras e ironiza o fato de que têm Vereadores 
que vivem na “Ilha da Fantasia”, pois este Vereador vive no município de São Roque, o 
qual é esburacado, mato alto, volta as aulas caótica sem transporte escolar, dentre outros 
problemas. Cumprimenta aos 61 anos de Itapevi, dando destaque ao Prefeito da cidade, 
Igor Soares, comentando que esteve com o mesmo durante uma tarde e o seguiu em 
vários programas que ele tem: material e uniforme escolar, premiação de professores e etc. 
Questiona quais obras São Roque está entregando, assim criticando a maquiagem que está 
sendo feita, a qual motonivelamento é comemorado nas redes sociais como se fosse Copa 
do Mundo. Ironiza o fato das contratações de pessoas que faziam parte da gestão passada, 
visto que são criticados pelos erros que cometeram. Aponta que o Plano Diretor, que era 
pra ser uma vitória para a cidade, agora está no fórum, pois foi mal feito e é suspeito pelo 
fato de que a empresa que realizou o Plano Diretor afirmou que não conhece o município e 
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não soube responder questões sobre bairros. Além disso, a mesma realizou contrato com a 
empresa do prefeito. O Plano Diretor propõe aumentar a zona rural do município, reduz a 
possibilidade de construção no Centro para 0,0 coeficiente, ou seja, não dá para construir 
mais um andar na zona central. Não tem política habitacional nenhuma, em especial para 
baixa renda. 
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta que as crianças estão sem 
transporte na Vila São Julião, sem previsão para a volta do funcionamento. 
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Parabeniza ao Vereador Guto pelas palavras 
e pela comparação entre São Roque e Itapevi. Assim aponta que outrora éramos referência 
para Itapevi e agora as posições se inverteram. Mostra-se entristecido pelo fato que Itapevi 
apresenta 61 obras e São Roque está praticamente parada. 
Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Aponta que a “ilha da fantasia” 
não o comove, pois mora na cidade de São Roque real a qual passa por vários problemas. 

Encerram-se os trabalhos às 17h27min. 
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