ED 1080- SÃO ROQUE - 21 DE FEVEREIRO DE 2020

ATOS OFICIAIS
Ata da 2ª Sessão Ordinária de 10 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 14h06min. Expediente:
Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos
pelo Vereador José Luiz da Silva César.
1.
A Ata da 2ª Sessão Ordinária de 2020, realizada em 10 de fevereiro de 2020, foi lida e aprovada por unanimidade.
Projetos do Legislativo:
1. Projeto de Lei Nº 5/2020-L, 13/01/2020 de autoria do Vereador Etelvino Nogueira, que “Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2599, de 18 de Outubro de 2000, que "Dá denominação a vias públicas localizadas no Distrito de Canguera e nos Bairros de Goianã, da Campininha, do Sorocamirim e do Pavão".
Requerimentos:
1.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Nº 22/2020 - Solicita informações referentes as UBS do
bairro do Taboão e Guaçu.
2.
Vereador Etelvino Nogueira: Nº 21/2020 - Solicita cópia na íntegra do Relatório que foi entregue à Prefeitura, pela empresa por ela contratada, referente ao Plano de Carreira dos Servidores da
Prefeitura.
Indicações:
1.
Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Nº 46 - Solicita a manutenção de calçadas (roçada)
na Av Bernardino de Lucca.; Nº 47/2020 - Solicita para que seja construída a capela da santa casa.
2.
Vereador Newton Dias Bastos: Nº 48 - Solicita a realização do fechamento do muro da Quadra
Municipal localizada no final da Ave. Antonino Dias Bastos com a Av. Brasil; Nº 49 - Solicita a realização
de limpeza nas Ruas da Estação, assim como na subida do Cruzeiro; Nº 50/2020 - Solicita a realização
de limpeza e jardinagem na Praça Taufic Fandi, localizada na Rua Pedro Conti com a Rua Rui Barbosa,
Centro;
3.
Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 51 - Solicita a pintura das 05 lombadas existentes na
Estrada do Caputera, no bairro da Vila Vilma.; Nº 59 - Solicita o serviço de limpeza da viela Therezinha
Cristanelli, no bairro do Junqueira.; Nº 60 - Solicita o serviço de limpeza da boca de lobo existente na rua
José Gomide de Castro, defronte o numeral 256.; Nº 61 - Solicita o término da escadaria da viela existente no bairro Parque Aliança, e que liga as ruas Turmalina e Ametista; Nº 62 - Solicita a manutenção
necessária para arrumar o portão de entrada da quadra pertencente a escola Tetsu Chinone, localizada
na rodovia Prefeito Quintino de Lima.; Nº 63 - Solicita a manutenção da Praça Hélio Henrique de Araújo,
localizada no bairro do Cambará.; Nº 64 - Solicita a manutenção da Praça João Pocciotti, localizada no
bairro Jardim Meny.; Nº 67 - Solicita o serviço de tapa buracos nas ruas Crisântemos, Glicínia e Monsenhor, no bairro da Vila Mike.; Nº 68 - Solicita o serviço de motonivelamento na rua Roque Loureiro no
bairro Vila Moraes.; Nº 69/2020 - Solicita o serviço de tapa buracos nas ruas João da Silva Pontes, Dr
Fércio de Lima, Aracy Gomide e Dr Paulo Afonso Lion, no bairro Jardim Flórida.
4.
Vereador Flávio Andrade de Brito: Nº 52 - Solicita a implantação da rede de esgoto da Estrada Ernesto Stokler de Lima Junior, em frente a Emei São João Velho; Nº 53 - Solicita a realização dos
serviços de capinação, limpeza e roçada no campo do Cruzeiro, Vila Santa Terezinha; Nº 54 - Solicita a
implantação de academia ao ar livre e parque para as crianças no espaço localizado ao lado do campo
do Cruzeiro, Vila Santa Terezinha; Nº 55 - Solicita reparos urgentes em trecho de asfalto que afundou
na Rua José Belo, em frente ao nº78, Vila Belo, Distrito de São João Novo; Nº 56 - Solicita a realização
dos serviços de limpeza capinação e roçada na Rua João Matheus de Barros, Vila Belo, Distrito de São
João Novo; Nº 57 - Solicita que seja implantada as tubulações para capitação de águas pluviais na Rua
Denise, Vila Vinhas, Distrito de São João Novo; Nº 58/2020 - Solicita a realização com urgência dos
serviços de motonivelamento e cascalhamento das ruas João Marassati e Rua João Garcia da Silva (que
sai da Estrada da Cruz Grande), bairro Monte Serrat, Distrito de São João Novo.
5.
Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Nº 65 - Solicita a colocação de bicos de
luz na Rua João Raimundo Ribeiro; Nº 66 - Solicita a implantação de lombada na Rua Roberto Silva
Albuquerque Entre os nºs: 320 e o 400, assim como outra em frente ao nº19, vila Vinhas; Nº 90 - Solicita
a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento nas vias públicas do bairro Ponte Lavrada; Nº 91/2020 - Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento com urgência
na Estrada de São Roque a Araçariguama.
6.
Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Nº 70 - Solicita a instalação de um parque infantil com brinquedos na praça de Maylasky; Nº 71 - Solicita a realização de manutenção e serviços de operação
tapa buraco em todas as vias públicas do Distrito de Maylasky; Nº 72 - Solicita a pavimentação da Rua
Mandovi II; Nº 73 - Solicita a pavimentação da Rua Antônio Sartori; Nº 74 - Solicita a pavimentação da
Rua Nelson Silva Nunes; Nº 75 - Solicita a pavimentação da Estrada Margarida Korte; Nº 76 - Solicita a
pavimentação da Estrada dos Pêssegueiros; Nº 77 - Solicita a pavimentação da Rua Carlos Leitão; Nº
78 - Solicita a pavimentação da Rua Adão Pires de Albuquerque; Nº 79/2020 - Solicita que seja realizado
o prolongamento de rede de água na Estrada do Cometa e Estrada Margarida Korte.
7.
Vereador Etelvino Nogueira: Nº 80 - Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e
cascalhamento no Loteamento Coopertec, Vale dos Pássaros, Vale das Andorinhas, na região do bairro
do Carmo; Nº 81 - Solicita a realização dos serviços de limpeza, capinação, roçada, limpeza nas bocas
de lobo e nas canaletas de águas pluviais na Estrada do Carmo, Caeté, Quilombo do Carmo e Estrada
Velha do Carmo, que liga a Estrada do Carmo a Canguera.; Nº 82 - Solicita estudo para a colocação de
06 (seis) luminárias com poste na Estrada do Carmo, próximo a divisa de Vargem Grande Paulista; Nº
83 - Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada do Rio abaixo,
Estrada do Paraíso , ambas localizadas no bairro do Pavão; Nº 84 - Solicita ao Dep. de Planejamento
que se mantenha a fiscalização de plantão nos finais de semana e feriados prolongados para verificar
excesso de barulho nos bairros mais afastados do Município; Nº 85 - Solicita a SABESP para que seja
implantado coleta e tratamento de esgoto nas ruas do Loteamento Vila Lino, bairro do Caeté; Nº 86 Solicita a SABESP que seja construído mais um poço elevatório na Vila do Carmo para atender as casas
que ainda não possuem coleta de esgoto; Nº 87 - Solicita a realização dos serviços de operação de tapa
buraco na Estrada Turística do Sáboo; Nº 88 - Solicita a implantação de uma linha de ônibus para atender a Vila Lino até a Rodoviária; Nº 89/2020 - Solicita com urgência os serviços de capinação, limpeza e
roçada na Rua Tulipa, ao lado da escola Carmem Lucia, Vila Amaral.
8.
Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Nº 92 - Solicita que seja realizada a recuperação do
alambrado da Escola EMEI Renê Santiago, Vila Aguiar; Nº 93 - Solicita que seja retirados os galhos e
a árvore caída que estão localizadas na EMEI Renê Santiago, Vila Aguiar; Nº 94 - Solicita a realização
dos serviços de operação de tapa buraco na Rua Lions Clube, Jd. Flórida; Nº 95 - Solicita a realização
dos serviços de operação de tapa buraco em todas as vias públicas da Vila Dado; Nº 96 - Solicita a
trocada de lâmpada queimada na Rua Lion Clube, Jardim Flórida; Nº 97 - Solicita a trocada de lâmpada
queimada na Rua José Gomide de Castro, Jardim Maria Trindade; Nº 98 - Solicita a realização de poda
na mangueira localizada na Rua Lions Clube, próximo do Condomínio Santa Helena,altura do nº403; Nº
99 - Solicita a realização dos serviços de limpeza capinação e roçada da Rua Albano José de Oliveira
e Walter de Fellipo, em frente ao cemitério do Cambará; Nº 100 - Solicita a realização dos serviços de
limpeza capinação e roçada da Rua Adão José Martinelli e Rua dos Trujillo, Vila Dado; Nº 101/2020 Solicita a realização dos serviços de limpeza capinação e roçada da Rua Júlio Xavier, Jardim Maria
Trindade.
Moções:
1.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Nº 7/2020 - De Congratulações a Senhora Karina Mendes em face a sua excelente atuação como árbitra da Federação de Futebol (FPF). O Vereador 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.
2.
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Nº 11/2020 - De Congratulações aos Cabos Emerson da
Silva e Alexandre Mateus Michellon da Polícia Militar de São Roque salvaram a vida de Rafaela, no dia
28/01/2020. O Vereador 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.
3.
Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 14/2020 - De Pesar pelo falecimento da estimada Senhora
Silvana Maria Bellano Diniz.
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 Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Inicia sua oratória prestando sua solidariedade
perante à necessidade que estão passando os moradores do bairro do Mirim, em Canguera, em virtude
das chuvas excessivas desses últimos dias, os quais receberam o devido atendimento por parte da
Prefeitura com apoio da Defesa Civil. Lembra da importância de prezar pelos menos favorecidos ao
se pensar no desenvolvimento da cidade, pois ninguém se lembra dos mesmos em épocas de chuvas,
quando realmente precisam de amparo. Questiona um assunto que está se passando nas redes sociais,
pois “qual a diferença entre o novo e o velho político?”. Assim indaga se trata-se de novo em questão de
idade ou nova política.
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Concorda com as palavras do Vereador Mauro no que
tange à contraditoriedade das redes sociais. Também mostra sua insatisfação diante de vice-prefeitos
que recebem seu salário para “marcar gol contra”, ironiza. Associa tal situação com o mau-caratismo,
posto que ao deixar o serviço deve ser deixado também o salário.
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Aponta que devem entender o que é o novo e o que é o velho.
Classifica como novo os Vereadores eleitos em 2016 em seus primeiros mandatos, tais como os Vereadores Rafael Tanzi, Cabo Jean, Marquinho Arruda e Alexandre. Portanto questiona, se a classificação
de “novo” refere-se ao primeiro mandato ou à idade do Vereador. Lembra da renovação que houve na
eleição dos deputados, estes que vieram como “novos”, entretanto uma parcela destes não vêm fazendo
o trabalho que se esperava.
Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Exemplifica o caso do Prefeito da atual gestão, que é seu
primeiro mandato no cargo, ou seja, é novo. Também aponta que não se ouve falar em desvios de verbas
públicas nesta gestão. Aponta que várias cidades da região passam por escândalos de desvios de di-

Câmara Municipal da Estância Turística de
São Roque“Vereador Dr. Júlio de Lucca”
nheiro público, mas aqui em São Roque isso não acontece, pois esta gestão assumiu um município que
sofreu com esses desvios e agora está consertando com muito suor e trabalho. Expõe sua insatisfação
diante daqueles que só criticam, sem oferecer qualquer solução aos problemas, pois é muito mais fácil
apenas criticar. Lembra que são criticados pelos investimentos na Estrada do Vinho, mas estão gerando
empregos aos munícipes inclusive nos finais de semana. Por fim, diz que se tiver que ser criticado, que
assim seja, mas é ele quem limpa a fachada de seu negócio, assim como seu pai fazia anteriormente.
2.
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Expõe sua solidariedade às pessoas que estão sofrendo
com as chuvas e alagamentos, entretanto, a natureza está se defendendo, pois o homem a agride e
agora a mesma se defende. Em outro assunto, comenta sobre a vinda do Governador para o município
de São Roque, parabenizando ao Prefeito por este contato. Porém, mostra-se chateado com o fato de,
como Vereador, não ter sido convidado para assim levar alguns pedidos do Distrito de São João Novo
em mãos para o Governador. Reconhece o fato do Governador e o Prefeito serem do mesmo partido
(PSDB), porém, lembra que na hora de prezar pela cidade não deve haver siglas, assim todos os Vereadores devem ser convidados para eventos como este.
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Diz ser de grande importância a vinda do Governador para
nossa cidade, contudo tem que ser pra resolver os problemas da mesma. Aponta que o Governador
apenas veio para almoçar e nada foi oficializado com o mesmo no que tange á obras para o município,
conforme as informações que chegaram a este Vereador.
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Assume o erro perante a pessoa do Vereador Rafael
Marreiro por não o ter convidado para o evento com o Governador, pois foi incumbido pelo Prefeito para
a tarefa de convidá-lo, assim desculpando-se.
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Agradece ao comprometimento do Vereador Marquinho Arruda
como líder de bancada. Comenta que neste final de mandato tentará, junto ao prefeito, deixar o pró-labore da Polícia Militar, este que foi cortado na gestão Daniel e não foi assumido nesta gestão, incentivo
que faz muita falta para a PM. Mostra-se muito satisfeito pelas conquistas para a Guarda Municipal,
uniformes e armamentos novos, além de uma grande conquista que foi o plano de carreira. Aponta que
também estará lutando em prol da aposentadoria especial para os guardas municipais, tendo em vista a
dificuldade que passam em toda a sua carreira.
3.
Vereador Rogério Jean da Silva: Comenta a respeito das redes sociais, tendo em vista a maneira que alguns conduzem a política de maneira externa, deixando claro seu posicionamento de que
todo cidadão tem o direito e deve fazer o uso das redes sociais para cobrar aos políticos e diretorias que
estejam à disposição da população. Esclarece que é Vereador da base do Prefeito, assim elogiando aos
trabalhos feitos e cobrando as pendências, mas independentemente de qualquer cosia, as responsabilidades devem ser assumidas. Comenta que toca crítica construtiva é bem-vinda, entretanto as críticas
feitas somente para denegrir não fazem bem para o município, pois não agregam. Lamenta a respeito
das chuvas excessivas que vêm trazendo transtornos em toda região, lembrando do fato ocorrido em
Minas Gerais em que 50 pessoas vieram à óbito. Comenta que está em negociação, junto a Prefeitura,
sobre a doação de 10 pistolas para a GCM, apenas aguardando a confirmação para passar os detalhes
dessa aquisição. Mostra-se insatisfeito por não ter sido convidado para a inauguração do Hospital São
Francisco. Espera que as chuvas deem uma trégua para que as obras voltem a serem feitas.
4.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Parabeniza às pessoas que fazem o uso das redes sociais, porém não concorda com as Fake News. Incentiva à cobrança, por parte dos munícipes sem medo
de qualquer represália. Estranha a atitude de alguns que de uma hora para outra torna-se favorável à
administração. Explica que não existe quem é novo e quem é velho na política. Aponta que deve levar
sim os problemas do município para o Estado de São Paulo. Exemplifica o caso da UBS que está mais
de 3 anos parada, esta que serviria para desafogar à Santa Casa.
Aparte Vereador Newton Dias Bastos: Concorda com a posição do Vereador Estrada, visto que se uma
pessoa muda de lado de um dia para o outro, alguma coisa errada tem. Porém, aponta que também já
viu muita gente criticando que na verdade querem um cargo na prefeitura. Aponta que a coerência faz
parte do caráter.
Aparte Vereador Rogério Jean da Silva: Explica que as redes sociais vieram para permanecer, ademais
no assunto política. Portanto, as críticas devem acontecer seja para quem for, entretanto, veicular Fake
News não agregam nem para os políticos, nem para a própria população.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Concorda com a posição do Vereador Jean, incluindo que as
pessoas que fazem o uso das redes sociais sabem quais são as Fake News. Aponta serem necessários
esses veículos para expor a situação que se encontra nosso município, ilustrando o caso das estradas
de terra, pois a administração não fez seu trabalho quando estávamos em tempo seco.
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Também se coloca contrário às Fake News. Salienta a importância das redes sociais para administração, visto que as pessoas cobram serviços através desses
veículos, pois os internautas fazem postagens a respeito de problemas em nosso município. Classifica
as redes sociais como 16º integrante desta Casa de Leis, em virtude da importância da mesma. Aponta
que velho é aquele que não gosta da internet, assim elogia ao Vereador Alfredo por seu posicionamento
diante do caso.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Ilustra o caso da Santa Casa, onde denúncias foram feitas através
das redes sociais e o problema foi parcialmente sanado.
Aparte Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Questiona se em pleno século XXI teremos
preconceito com idoso nesta Casa de Leis.
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Esclarece que não tem qualquer preconceito. Comenta a respeito
da Estrada do Condor, que vem fazendo vários pedidos e requerimentos, aprovados nesta Casa, para
tentar recuperar essa estrada, porém o prefeito insiste em não arrumar o local. Nesse sentido, pede à
Prefeitura, que em caso de não tiver condições de arrumar a estrada, que passe a responsabilidade para
os moradores. Ironiza, na questão de velho e novo, que o novo não consegue tapar o buraco de uma
estrada. Também cita o caso da UBS, que se concluir aquela obra, desafogará à Santa Casa.
5.
Vereador Etelvino Nogueira: Acredita que tem de focar nos problemas do município, assim o
tempo dirá quem é novo e quem é velho no que tange à política. Também comenta sobre a celeridade
oferecida pelas redes sociais, assim contribuindo com a relação entre população e administração política. Lamenta os problemas que estão sendo causados pelas chuvas em excesso, salientando alguns
bairros que foram mais atingidos no município de São Roque. Busca entender formas de discutir em prol
da melhoria nos municípios, no que compreende o Plano Diretor, assim lembra da contratação, em 2017,
de uma engenheira que auxiliou na elaboração de um estudo sobre o que seria oportuno de ser colocado
no referido Plano Diretor. Foi encaminhado no final de 2018 um relatório contendo 55 páginas elaborado por esta comissão onde se propunha várias sugestões. Portanto, é preciso entender das situações
para resolvê-las. É importante lembrar que cada segmento tem um interesse: empresário, comerciante,
etc. Portanto, cabe ao Poder Público, discutir a melhor maneira (sustentável), afirma. Aponta que um
descuido no elaborar do Plano Diretor de 2006 trouxe como consequência uma grande quantidade de
parcelamento irregular de terra e invasão em nosso município. Nesse sentido, afirma ser necessário
fazer um Plano Diretor mais consolidado, pois se trata do projeto mais importante do município para minimizar, por exemplo, o problema das enchentes, tendo em vista que de 2006 até os dias atuais, não foi
possível conter os alagamentos no centro da cidade. Explica que a prefeitura, em si, não constrói nada,
entretanto, ela dá condições para que as pessoas construam. Cabe ao Poder Público disciplinar nesse
quesito.
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta a respeito do assunto levantado pelo Vereador
Etelvino no que tange aos parcelamentos irregulares, apontando que em sua região estão sendo feitos
inúmeros sem qualquer fiscalização por parte da prefeitura.
Aparte Vereador Julio Antônio Mariano: Afirma que assim que o Plano Diretor estiver nesta Casa de
Leis, cabe aos Vereadores criarem emendas. Afirmando que uma das emendas que criará será referente
ao parcelamento de interesse social, pois não temos construtoras interessadas em construir em nosso
município em virtude do alto valor do terreno.
Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Denuncia o fato de que, ao contrário do que acontece na
Estrada do Vinho, em São João Novo o empresário não pode construir, pois o Plano Diretor veda.
Aparte Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Comenta que a Casa já produziu uma grande quantidade de documentação, contendo um relatório muito detalhado que compreende 28 propostas
feitas pela própria sociedade e que em tese já seriam emendas. Entretanto, grande quantidade delas
foram refutadas pela prefeitura. Portanto, este Vereador está aguardando chegar a resposta de seu
questionamento a respeito de quais foram aceitas e quais foram rejeitadas e as respectivas justificativas,
para enfim conseguir fazer as devidas emendas. Apoia ao Vereador Etelvino em sua ideia.
Vereador Etelvino Nogueira: No intuito de ajudar, este Vereador levantou dois Planos Diretores, dos municípios de Gramado e Itu. Explica que estão trabalhando em um Plano Diretor que possui 7 macrozonas
em nosso município, sendo que o Plano Diretor de Gramado traz 20 macrozonas, o que causa espanto
a este Vereador. Em outra Estância Turística, Itu, que possui 17 macrozonas e está enviando para a
Prefeitura no intuito de oferecer um norte na elaboração do Plano Diretor.
Ordem do Dia:
1. Projeto de Lei Nº 2/2020-L, 08/01/2020, de autoria de Vereador Rogério Jean da Silva, que “Determina as dimensões de vias públicas localizadas nos bairros Vila Amaral e Parque Aliança”. O Projeto foi
aprovado por unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria
2. Projeto de Lei Nº 3/2020-L, 09/01/2020, de autoria de Vereador José Luiz da Silva César, que “Dispõe
sobre o estabelecimento de cotas raciais para o ingresso de negros e negras no serviço público municipal”. O Vereador Júlio Antonio Mariano apresentou Requerimento Verbal solicitando o adiamento da
discussão do Projeto. O Requerimento Verbal foi aprovado por 11 (onze) votos favoráveis e 04 (quatro)
voto contrário em única discussão e votação simbólica.
3. Projeto de Lei Nº 4/2020-L, 10/01/2020, de autoria do Vereador Etelvino Nogueira, que “Altera a redação do Art. 1º da Lei nº 2.569, de 22/03/2000, que dá denominação de "Estrada da Serrinha do Carmo" a
via pública localizada no Bairro do Carmo”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão,
votação nominal e maioria.
4. Projeto de Lei Nº 6/2020-L e EMENDA, 14/01/2020, de autoria do Vereador Rogério Jean da Silva,
que “Dispõe sobre o atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia nos locais que especifica e
dá outras providências”. A Emenda e o Projeto foram aprovados por unanimidade em única discussão,
votação nominal e maioria simples.
5. Redação Final ao Projeto de Lei Nº 6/2020-L, 14/01/2020, de autoria do Vereador Rogério Jean da
Silva, que “Dispõe sobre o atendimento preferencial às pessoas com fibromialgia nos locais que especifica e dá outras providências”. A Redação Final foi aprovada por unanimidade em única discussão e
votação simbólica.
6. Projeto de Lei Nº 8/2020-E, 29/01/2020, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza a Prefeitura a
conceder prêmios aos atletas melhores classificados na 73ª Corrida de Aleluia e dá outras providências”.
O Projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria.
7. Projeto de Decreto Legislativo Nº 1/2020-L, 22/01/2020, de autoria do Vereador José Luiz da Silva
César, que “Concede Placa Homenagem em Sessão Alusiva ao Dia Internacional da Mulher 2020”. O
Projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação nominal e qualificada.
8. Projeto de Decreto Legislativo Nº 2/2020-L, 22/01/2020, de autoria do Vereador Newton Dias Bastos,
que “Concede Placa Homenagem em Sessão Alusiva ao Dia Internacional da Mulher 2020”. O Projeto foi
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aprovado por unanimidade em única discussão, votação nominal e qualificada.
9. Projeto de Decreto Legislativo Nº 3/2020-L, 22/01/2020, de autoria do Vereador Júlio Antonio Mariano,
que “Concede Placa Homenagem em Sessão Alusiva ao Dia Internacional da Mulher 2020”. O Projeto foi
aprovado por unanimidade em única discussão, votação nominal e qualificada.
10. Projeto de Decreto Legislativo Nº 4/2020-L, 22/01/2020, de autoria do Vereador Rafael Marreiro de
Godoy, que “Dispõe sobre a concessão de “Medalha do Mérito Faustina Maria das Dores” em Sessão
Solene Alusiva ao Dia Internacional da Mulher”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação nominal e qualificada.

Decreto Legislativo Nº 424-L
De 10 de fevereiro de 2020.

7. Projeto de Lei Nº 9/2020-E, 31/01/2020, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a abertura
de crédito adicional especial no valor de R$ 110.000,00”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em
primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta.
7. Projeto de Lei Nº 10/2020-E, 31/01/2020, de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$85.000,00”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta.

Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque decreta e eu promulgo o seguinte
Decreto Legislativo:

Explicação Pessoal:
1.
Vereador Flávio Andrade de Brito: Inicia seu discurso relatando os problemas das redes sociais, relata que quem mais crítica é quem tem familiares pré-candidatos. Comenta que não entende o
descontento de munícipes quando é solicitado melhorias para o município, diz entender quem manifesta
suas ideias com sensatez. Diz não querer falar mal de nenhum candidato, todavia, comenta que é preciso olhar para si e para o se próprio candidato antes de apontar os erros alheios. Relata que tomará
medidas mais severas caso esse problema se prolongue. Fala que não precisa provar nada para nenhuma dessas pessoas que agem com má-fé, e que as únicas pessoas em que tem que provar é para sua
família, pois diz que seu pai o ensinou a ser homem e trabalhador. Comenta que nunca precisou ficar
debaixo da saia de sua mãe, tampouco debaixo dos braços de seu pai, fala que tudo o que tem hoje é
fruto do seu trabalho, que começou na roça e que com seu mérito, hoje é um empresário. Expõem que
ficou doente durante dois anos e que solicitou a ajuda do Vereador Newton, que na época era Presidente
da casa, entretanto, relata que esses fatos não é de conhecimento público, todavia comenta que Vereadores também estão sujeitos a adoecer e que a atitude de vários é somente criticar. Fala que agora é a
oportunidade de cobrar da administração, pois a prefeitura se estabilizou agora. Relata que a conquista
de votos de certos candidatos está sendo apelativa. Fala que não ficará calado para não consentir com
o que está sendo dito. Comenta que entende a dificuldade do prefeito em arrumar a prefeitura e que não
o crítica pois sabe a dificuldade que o mesmo teve.
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Diz acreditar que a rede social tem um lado positivo
que a mesma é eficaz quando bem utilizada, mas que, no entanto, ela pode dar a voz para pessoas mal-intencionadas. Fala que há pessoas ociosas que só sabem criticar. Todavia, relata que é preciso arcar
com a possíveis consequências posteriormente.
Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Cumprimenta o Vereador Flávio pela dedicação do mesmo
nos bairros, mesmo com a dificuldade de algumas regiões pertencerem aos distritos.
Vereador Flávio Andrade de Brito: Solicita também que o projeto tapa-buraco passe pelas ruas de São
João.
2.
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Inicia seu discurso expondo seus sentimentos sobre as
enchentes que afligiu diversas cidades neste último final de semana. Diz que para isso não ocorra em
nosso município, é preciso estudar e verificar o Plano Diretor que chegará nesta Casa de Leis, pois é
necessário verificar a estrutura da cidade para implementar políticas que visem a implantação de prédios
e construções. Fala que hoje o clima tem suas variações o que pode ser um problema ao longo dos anos,
cita a cidade de São Paulo como grande exemplo disso.
Aparte Vereador Rogério Jean da Silva: Fala sobre os trabalhos de prevenção, comenta que outras cidades com estruturas superiores à da nossa cidade sofreram com as inundações, todavia, fala que em
meio a este problema, inúmeros oportunistas quiseram se aproveitar da situação. Concorda com a fala
do Nobre Vereador Toco no que tange o Plano Diretor.
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Relata que a chuva que ocorreu no último final de semana era para ser a totalidade prevista para o mês inteiro de fevereiro, fala que as forças da natureza
são imprevisíveis e concorda que o Plano Diretor é um momento especial para que possam tomar medidas que visem um futuro seguro da cidade.
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Conta que se não tivesse ocorrido as políticas de prevenção, hoje
o município estaria enfrentando dificuldades.
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Fala que é preciso fazer uma série de estudos antes de aprovar o
Plano Diretor para que a mesma não prejudique alguns bairros.
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Faz reivindicações para a Vila Nova, mais precisamente na
Rua Campos do Jordão.
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que é preciso verificar com prudência o Plano Diretor, pois é
preciso que exista um crescimento coordenado.
3.
Vereador José Luiz da Silva César: Comenta sobre o pronunciamento do ator Joaquin Phoenix
o qual o emocionou muito e pode servir de reflexão para o Projeto de Lei nº 03/2020 que dispõe sobre
cotas para negros em concurso público. Diz não concordar quando vereadores da base falam que a
cidade está bem, pois não há políticas de prevenção, cita alguns casos que comprovam seu discurso.
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Comenta que mesmo com a chuva excedente, a gestão
ainda conseguiu controlar possíveis acidentes.
Vereador José Luiz da Silva César: Fala que independentemente do nível da chuva é preciso existir a
prevenção.
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala que independente de quem vem o pedido, quem atende e concretiza é a prefeitura, ou seja, não se pode generalizar.
Vereador José Luiz da Silva César: Fala sobre problemas da Empresa Mirage, fala que é preciso que
exista fiscalização mais ampla para certos pontos.
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Critica o antigo Plano Diretor, bem como a empresa Mirage.
Vereador José Luiz da Silva César: Comenta que é preciso fazer uma área de lazer na Avenida Antônio
Dias Bastos, pois a referida avenida está aterradora. Solicita para que seja verificada a situação da piscina da Escola Municipal de Ensino Fundamental Tetsu Chinone, pois a mesma está esvaziada e pode vim
a causar acidentes. Comenta que é preciso que a gestão realize melhorias nos bairros mais afastados.
4.
Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Relata que na manhã desta segunda (10),
o município sofreu com a falta de ônibus, diz que a reclamações de funcionários da empresa Mirage é
a falta de pagamento dos vales e cálculos errados de hora extra e adicional noturno. Comenta que a
população e a administração devem fazer sua parte para evitar as enchentes. Fala sobre alguns feitos
que conquistou em seu mandato, cita a Carreta da Mamografia que estará em nosso município no mês
que vem; Carreta da Via Rápida Emprego, tendo em vista o déficit de geração de empregos da nossa
cidade, a mesma virá para a nossa cidade em breve. Fala sobre as emendas conseguidas, relata que
conseguiu uma emenda de R$200.000,00 junto a Deputada Renata de Abreu para a UBS da Paisagem
Colonial, que provavelmente virá até o final do ano. Fala sobre outra emenda de R$500.000,00 que conquistou junto ao Deputado Ataíde Teruel, especialmente para a reforma do berçário, bem como compras
de equipamento dos centros cirúrgicos para a Santa Casa do nosso município. Comenta que o total de
emendas que conseguiu para esse é mandato somam R$1.150.000,00. Encerra seu discurso dizendo
que sempre está trabalhando em benefício do cidadão e obtendo excelentes resultados.
5.
Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Relata que na última sexta-feira iniciou-se o programa PSDB Mulher em nosso município, que contou com o apoio da Deputada Maria Lúcia Amary, o
referido projeto tem por objetivo inserir a mulher na política para que estas possam ter uma participação
ativa nesse meio. Comenta sobre algumas de suas conquistas, fala que em parceria com o Prefeito, conquistou R$1.500.000,00 em uma única emenda para a Santa Casa. Explana que quem quiser conceder
emendas à Sana Casa, será muito bem vinda independentemente de qualquer coisa, e diz achar que
isso não é motivo para alguém achar que faz mais ou menos que ninguém. Relata que a emenda conseguida por este Vereador virá com o objetivo de concluir o pronto socorro bem como finalizar as obras
do centro cirúrgico, relata que as outras emendas que vieram irão contemplar outras áreas do hospital,
e não as já mencionadas. Fala que as UBSs estão aguardando para dar andamento, diz que o dinheiro
do financiamento dará prosseguimento ao Centro de Saúde de Assistência e Saúde da Mulher e UBS do
Guaçu, o que retrata o comprometimento do atual governo municipal em lutar, fazer gestão financeira
e principalmente “arrumar casa” para que possa dar continuidade nas obras. Retrata que as pessoas
de má-fé estão tendo dificuldade em fazer críticas, pois esta gestão é composta por pessoas sérias e
comprometidas. Relata que dentro do sindicato que organizou a paralização da Empresa Mirage, há um
pré-candidato a vereador, pois relata que a empresa pagou na sexta-feira as incumbências para os trabalhadores, reflete que é preciso estar atento a politicagem, pois esse tipo de conduta trata-se de golpe
político.
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Comenta que a reclamação dos funcionários da Empresa
Mirage é quanto ao não pagamento dos vales. Cumprimenta os Deputados os quais ajudam o munícipio
com o repasse de emendas.
Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Relata que há funcionários de outros municípios questionando
o Plano Diretor de São Roque. Conclui seu discurso ressaltando que é preciso estar atento a politicagem.
Encerram-se os trabalhos às 17h26min.

Resolução Nº 002-L
De 18 de fevereiro de 2020.
(Projeto de Resolução n° 002-L, de 12/02/2020, de autoria da Mesa Diretora)
Antecipa a Sessão Ordinária do dia 24/02/2020, às 14 horas, para o dia 19/02/2020, no mesmo horário.
O Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque aprovou e eu promulgo a seguinte
Resolução:
Art. 1º
A Sessão Ordinária da Câmara Municipal prevista para realizar-se no dia 24/02/2020, às 14 horas,
ﬁca, excepcionalmente, antecipada para o dia 19/02/2020, no mesmo horário.
Art. 2º
Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Aprovada na 8ª Sessão Extraordinária, de 17 de fevereiro de 2020.

(Projeto de Decreto Legislativo n° 001-L, de 22/01/2020, de autoria do Vereador José Luiz da Silva César – PR)
Concede Placa Homenagem à Senhora Maria Aparecida de Oliveira Ramos em Sessão Alusiva ao Dia Internacional da Mulher 2020.
O Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque,

Art. 1° Fica concedida Placa Homenagem à Senhora MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA RAMOS, cuja entrega
será feita em Sessão Solene a ser convocada pelo Presidente do Poder Legislativo.
Art. 2° As despesas decorrentes do presente Decreto Legislativo correrão por conta de dotações próprias do
orçamento vigente.
Art. 3° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua publicação.
Aprovada na 2ª Sessão Ordinária, de 10 de fevereiro de 2020.
Decreto Legislativo Nº 425-L
De 10 de fevereiro de 2020.
(Projeto de Decreto Legislativo n° 002-L, de 22/01/2020, de autoria do Vereador Newton Dias Bastos – PP)
Concede Placa Homenagem à Senhora Ângela Schiezari Garcia, em Sessão Alusiva ao Dia Internacional da
Mulher 2020.
O Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque decreta e eu promulgo o seguinte
Decreto Legislativo:
Art. 1° Fica concedida Placa Homenagem à Senhora ÂNGELA SCHIEZARI GARCIA, cuja entrega será feita em
Sessão Solene a ser convocada pelo Presidente do Poder Legislativo.
Art. 2° As despesas decorrentes do presente Decreto Legislativo correrão por conta de dotações próprias do
orçamento vigente.
Art. 3° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua publicação.
Aprovada na 2ª Sessão Ordinária, de 10 de fevereiro de 2020.
ISRAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
(TOCO)
Presidente
Registrada e publicada na Secretaria Administrativa desta
Câmara na data supracitada.
LUCIANO DO ESPÍRITO SANTO
Coordenador Legislativo

Decreto Legislativo Nº 426-L
De 10 de fevereiro de 2020.
(Projeto de Decreto Legislativo n° 003-L, de 22/01/2020, de autoria do Vereador Julio Antonio Mariano – PSB)
Concede Placa Homenagem à Senhora Vanessa Aparecida Dias Pinto, em Sessão Alusiva ao Dia Internacional
da Mulher 2020.
O Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque decreta e eu promulgo o seguinte
Decreto Legislativo:
Art. 1° Fica concedida Placa Homenagem à Senhora VANESSA APARECIDA DIAS PINTO, cuja entrega será
feita em Sessão Solene a ser convocada pelo Presidente do Poder Legislativo.
Art. 2° As despesas decorrentes do presente Decreto Legislativo correrão por conta de dotações próprias do
orçamento vigente.
Art. 3° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua publicação.
Aprovada na 2ª Sessão Ordinária, de 10 de fevereiro de 2020.

Decreto Legislativo Nº 427-L
De 10 de fevereiro de 2020.
(Projeto de Decreto Legislativo n° 004-L, de 22/01/2020, de autoria do Vereador Rafael Marreiro de Godoy –
PSB)
Dispõe sobre a concessão de “Medalha do Mérito Faustina Maria das Dores” à Sra. Daniela Carolina Dias
Groke Silva, em Sessão Solene Alusiva ao Dia Internacional da Mulher.
O Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque,
Faço saber que a Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque decreta e eu promulgo o seguinte
Decreto Legislativo:
Art. 1° Fica concedida a “Medalha de Mérito Faustina Maria das Dores” à Senhora DANIELA CAROLINA DIAS
GROKE SILVA, cuja entrega será feita em Sessão Solene a ser convocada pelo Presidente do Poder Legislativo.
Art. 2° As despesas decorrentes do presente Decreto Legislativo correrão por conta de dotações próprias do
orçamento vigente.
Art. 3° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data da sua publicação.
Aprovada na 2ª Sessão Ordinária, de 10 de fevereiro de 2020.

EDITAL Nº 12/2020 L
CONVOCAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA
(Processo nº02/2020-L)
ISRAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA, Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, no
uso de suas atribuições e nos termos do § 4º, artigo 9º, combinado com o parágrafo único do artigo 48 da Lei
Federal nº. 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal), de 04/05/2000, combinado com a alínea “a”, inciso VIII, do
artigo 26, do Regimento Interno consolidado, CONCEDE AUDIÊNCIA PÚBLICA AO PODER EXECUTIVO DO
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO ROQUE, com a seguinte Ordem do Dia:
APRESENTAÇÃO À COMISSÃO PERMANENTE DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE DA CÂMARA, DA DEMONSTRAÇÃO E AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO 3º QUADRIMESTRE DO ANO DE 2019.
A Audiência Pública será realizada no dia 28 de Fevereiro de 2020, sexta-feira, às 10h00, no Plenário “Dr. Júlio
Arantes de Freitas”, sito à Rua São Paulo, nº 355, Jardim Renê, nesta Cidade.
Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, 18 de fevereiro de 2020.

EDITAL Nº 07/2020-L
Convocação de Audiência Pública
(Processo nº 04/2020-L)
ISRAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA, Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, no
uso de suas atribuições e nos termos do artigo 12, da Lei Federal nº 8.689, de 27 de julho de 1993, concede
Audiência Pública ao Gestor do Sistema Único de Saúde do Município de São Roque, que será realizada em
27 de Fevereiro de 2020, às 14 horas, no Plenário “Dr. Júlio Arantes de Freitas”, sito à Rua São Paulo, 355,
Jardim Renê, São Roque, com a seguinte Ordem do Dia:
Apresentação, à Comissão Permanente de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, do relatório detalhado
contendo, dentre outros, dados sobre o montante e a fonte de recursos aplicados, as auditorias concluídas ou
iniciadas no período, bem como sobre a oferta e produção na rede Assistencial própria, contratada ou conveniada, referente ao 3º quadrimestre de 2019.
Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, 14 de fevereiro de 2020.
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