
 

Ata da 40ª Sessão Ordinária de 2 de dezembro 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 14h10min. 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos pelo Vereador Rogério Jean da Silva. 

1. A Ata da 39ª Sessão Ordinária de 2019, realizada em 25 de novembro de 2019, foi lida 
e aprovada por unanimidade. 

2. O Primeiro Secretário faz a leitura do Orçamento da União referente aos Recursos de 
Orçamentos da União pagos aos Município e informa que o mesmo encontra-se na 
Diretoria Técnica Legislativa para consulta. 

3. O Primeiro Secretário faz a leitura do Parecer Nº 156/2019, de autoria da Comissão 
de Constituição, Justiça e Redação ao Projeto de Lei Nº 45/2019, 05/09/2019, de 
autoria do Vereador Rafael Marreiro de Godoy, que “Institui a "Casa Acolhedora" no 
âmbito da Estância Turística de São Roque”. O Vereador Autor do Projeto apresentou 
Requerimento Verbal solicitando o adiamento da discussão do Projeto por 03 (três) 
Sessões. O Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade em única discussão e 
votação simbólica. 

Projetos do Executivo: 
1. Projeto de Lei Nº 98/2019-E, 28/11/2019 de autoria do Poder Executivo, que 

“Autoriza o Poder executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 
184.000,00 (cento e oitenta e quatro mil reais)”. 

2. Projeto de Lei Nº 99/2019-E, 28/11/2019 de autoria do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 750.000,00 
(setecentos e cinquenta mil reais)”. 

3. Projeto de Lei Nº 100/2019-E, 01/12/2019 de autoria do Poder Executivo, que 
“Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil S.A., 
e dá outras providências”. 

Requerimentos: 
1. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Nº 229/2019 - Reitera o Requerimento 

nº034/2019 que "Solicita informações sobre a possibilidade da recuperação da Estrada 
do Candor (antiga Estrada do Condor)”. 

2. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Nº 230 - Solicita 
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informações referentes ao concurso público da Educação, realizado no dia 24/11/2019; 
3.  Nº 231/2019 - Solicita informações referentes aos gastos da Prefeitura Municipal no 

ano de 2019. 
Indicações: 

1. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Nº 1051 - Solicita a realização de 
recapeamento asfáltico na Rua Joaquim Silveira Melo ( Santa Quitéria ); Nº 1066 - 
Solicita que seja realizada a instalação de Playground na Vila Aguiar (local a ser 
definido); Nº 1067 - Solicita a realização de limpeza nas vias públicas da Vila Amaral, 
Parque Aliança e Vila Mike; Nº 1068 - Solicita a realização de limpeza no córrego que 
corta a Rua Antonio Carlos Silveira Arnóbio; Nº 1069 - Solicita que o  Poder Executivo  
que interceda junto a Empresa Miragem para que a mesma altere os horários no bairro 
do Condor; Nº 1070 - Solicita a realização de operação "tapa buracos" na Avenida 
Antonino Dias Bastos, altura do nº1048 (próximo ao Açai); Nº 1071/2019 - Solicita a 
realização de limpeza e operação "tapa buracos" na Rua Rodolfo Arthur Salvetti; 

2. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 1052 - Solicita a realização da limpeza da Viela 
João Fernandes Sanches, Jardim Flórida; Nº 1053 - Solicita a realização de operação 
"tapa buraco" na Avenida Brasil, mais precisamente em frente ao nº358; Nº 1054 - 
Solicita a implantação de lombada na Avenida Brasil, mais precisamente em frente ao 
nº358; Nº 1055 - Solicita a realização de operação "tapa buraco" na Rua Nilton Prado, 
bairro Estação, próximo ao nº159; Nº 1056 - Solicita a realização de operação "tapa 
buraco" na Rua das Rosas com a Rua São José, Santo Antonio; Nº 1057 - Solicita o 
reforço do efetivo da Guarda Municipal na Região Central, principalmente a utilização 
do canil (Praça e Largo dos Mendes); Nº 1058 - Solicita a realização de limpeza na 
viela que liga as ruas Manuel Lessa a Rua Álvaro Villaça, Jardim Marieta; Nº 1059 - 
Solicita o fechamento com barras de ferro na Viela que liga a Rua Manuel Lessa com a 
Rua Álvaro Villaça, mas fechar somente o acesso da Álvaro Villaça, Jardim Marieta; Nº 
1072 - Solicita a realização de operação "tapa buraco" na Rua Ernestino de Campos, 
Guaçu; Nº 1073 - Solicita a realização de limpeza na praça entre as ruas Ernestino de 
Campos e Alzeniro Mello, Guaçu; Nº 1074/2019 - Solicita a realização de operação 
"tapa buraco" na Rua Cardeal, Alpes do Guaçu; 

3. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 1060 - Solicita a realização dos serviços de 
motonivelamento e cascalhamento das ruas do loteamento das acácias, Sun Valey, Las 
Brisas, Jardim Camargo e Clube dos Oficiais, bairro do Carmo; Nº 1061 - Solicita a 
realização dos serviço de motonivelamento das Estradas do Pilão d'água , da Lagoa , 
Joaquim Silveira da Rocha e Estrada das Pedras; Nº 1062 - Solicita providências junto 
a fiscalização constante , nas regiões mais afastadas do município , referente ao 
descarte de entulho , construção irregulares , parcelamento irregular e invasão; Nº 
1063 - Solicita providências urgentes referente a sinalização , e colocação de lombadas 
na estrada do Caeté; Nº 1064 - Solicita  a realização dos serviço de motonivelamento 
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e cascalhamento das ruas do Loteamento Mombaça l-ll e lll .; Nº 1065 - Solicita estudo 
referente a construção de uma escola , EMEI e EMEF no bairro do Mombaça; Nº 1075 
- Solicita a colocação de 6 (seis) postes com luminárias na Estrada do Carmo, próximo 
a divisa com o Município de Vargem Grande Paulista; Nº 1077/2019 - Solicita a 
manutenção em um buraco localizado no Loteamento Las Brisas, bairro do Caeté; 

4. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Nº 1076/2019 - Solicita a 
realização da limpeza, capinação e roçada no espaço da rotatória localizada na Rua 
Capitão Silveira Vieira com a Avenida Três de Maio, Centro. 

Moções: 
1. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Nº 181 - De Congratulações aos 

medalhistas da 83° edição de Jogos Abertos do Interior; Nº 182 - De Congratulação 
aos alunos medalhistas da Ginástica Artística de São Roque na 83ª Edição dos Jogos 
Abertos do Interior no Munícipio de Marília. As Moções foram aprovadas por 
unanimidade em única discussão e votação simbólica. 

2. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Nº 171 - De 
Congratulações ao “Coringa Futsal”, pela conquista do título da Liga Paulista do Interior. 
A Moção foi aprovada por unanimidade em única discussão e votação simbólica. 

3. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Nº 178 - De Congratulações ao Senhor 
Mauricio Volcov pelos excelentes serviços prestados como Diretor da Escola de São 
João Novo. O Vereador autor da Moção apresentou Requerimento Verbal solicitando o 
adiamento da discussão da mesma para a próxima Sessão. O Requerimento Verbal foi 
aprovado por unanimidade em única discussão e votação simbólica. 

4. Vereador Newton Dias Bastos: Nº 187 - De Congratulações ao Juizado Especial 
Cível e Criminal, às Primeira e Segunda Vara Cível, à Vara Criminal e ao Setor de 
Execuções Fiscais da Comarca de São Roque pela conquista de prêmios no programa 
“Judiciário Eficiente”. O Vereador autor da Moção apresentou Requerimento Verbal 
solicitando o adiamento da discussão da mesma para a próxima Sessão. O 
Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade em única discussão e votação 
simbólica.   

5. Vereador Newton Dias Bastos, Marcos Roberto Martins Arruda: Nº 186 - De 
Pesar pelo falecimento do estimado senhor Darci Gomide. 

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: Comenta a respeito do vendaval que 

ocorreu em São Roque, sobretudo pelos danos materiais. Todavia, mostra-se aliviado 
por não haver vítimas fatais no caso. Também exalta o rápido trabalho que foi realizado 
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em prol das pessoas atingidas pela tempestade. Portanto, agradece à todas as pessoas 
envolvidas para amenizar os danos ocorridos no vendaval de quarta-feira (27/11). 

2. Vereador José Luiz da Silva César: Lamenta que o Prefeito ainda não realizou os 
serviços na Rua Giuseppe Garzella, apontando que falta mais empenho do mesmo, 
ressaltando o fato de que o Executivo fala a respeito, mas nada faz. Exemplifica o caso 
do pontilhão da Rodovia Quintino de Lima, onde foi prometida a derrubada, mas 
novamente, nada foi feito. Questiona se é falta de competência ou má intenção por 
parte do Prefeito, pois antes de iniciar uma obra, é preciso estudo técnico a respeito do 
caso para achar uma solução cabível, ilustrando com as árvores que impedem a 
passagem das máquinas e o trilho que passa pelo pontilhão. Além disso, aponta que o 
Prefeito leva à população informações inverídicas. Mostra-se satisfeito que recebeu um 
documento da Sabesp, na qual a empresa se põe em estado de preparação para a 
instalação da rede de água na Rancharia. Comenta que está focando na Rodovia 
Quintino de Lima, pois não se pode prezar por um lado da cidade e esquecer o outro. 
Nesse sentido, o bairro do Vinhedos, que é muito populoso, apresenta-se esquecido 
pelo Poder Executivo, faltando sinalização, lombadas, infraestrutura de maneira geral, 
ruas esburacadas e etc. Lamenta que a gestão passada deixou uma dívida de 6 milhões 
de reais, porém esta, ao passar o projeto de 9 milhões de reais, deixará uma dívida de 
13 milhões que tem a finalidade eleitoral. 

3. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Apresenta o projeto de 
empréstimo de 9 milhões de reais que é um golpe para maquiar a cidade para as 
eleições. Aponta que o Prefeito Cláudio Góes administrou até agora a quantia de 800 
milhões de reais, sendo 851 milhões até o final deste ano. Os 12 milhões em dívida da 
gestão passada foram pagos em 11 meses, desse modo, 1 milhão por mês em 2017. 
Paga por ano 5,3 milhões de reais para a Empresa Mirage. Dívidas contraídas por esta 
gestão: 3,5 milhões por máquinas e equipamentos, 2 milhões sobre ações trabalhistas 
de funcionários demitidos de maneira irregular pela administração passada além de 
outras que somam mais de 14 milhões de reais em dívidas. Aponta que votará contra 
esse projeto 100, pois trata-se de projeto eleitoreiro.  

Ordem do Dia: 
1. Projeto de Lei Nº 97/2019-E e EMENDA, 22/11/2019, de autoria do Poder 

Executivo, que “Altera a Lei 3.576, de 23 de fevereiro de 2011, dando nova redação ao 
inciso IV, do artigo 2º, e dá outras providências”. A Emenda foi aprovada por 
unanimidade em única discussão e votação nominal. O Projeto foi aprovado por 
unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria absoluta. 

2. Proposta de Emenda à Lei Orgânica Nº 69/2019-L, 01/11/2019, de autoria do 
Vereador Etelvino Nogueira, que “Revoga o artigo 155 da Lei Orgânica Municipal”. A 
Proposta de Emenda a LOM foi aprovada por 13 (treze) votos favoráveis e 02 (dois) 
votos contrários dos Vereadores José Alexandre Pierroni Dias e José Luiz da Silva César 
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em primeira discussão, votação nominal e maioria qualificada. 
3. Projeto de Lei Complementar Nº 3/2019-L, 05/11/2019, de autoria do Vereador 

Rafael Tanzi de Araújo, que “Institui o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da 
Estância Turística de São Roque – DESENVOLVE SÃO ROQUE”. O Projeto foi aprovado 
por unanimidade em primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta. 

4. Requerimentos Nº: 229 a 231/2019 – Foram aprovados por unanimidade em única 
discussão e votação simbólica. 

Explicação Pessoal:  
1. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Inicia seu discurso falando sobre as chuvas 

catastróficas que ocorreram na última quarta-feira, dia 27 de novembro, todavia, 
comenta que houve comentários ruins culpando as pessoas políticas por tal ocorrido, 
entretanto afirma que o desastre era imprevisto. Comenta que as pessoas falam 
inverdades sem saber quais são os fatos, parabeniza a população moradora do distrito 
de São João Novo, bem como a Defesa Civil e o Departamento de Obras por ajudar a 
solucionar esses problemas e pelo empenho. Solicita ao prefeito para que seja criado 
um Departamento Emergencial para amparar essas situações. Comenta que tudo é 
possível, exemplifica dizendo que em 2014 conseguiu o Plano de Carreira para a Guarda 
Municipal, requer então um Plano para os funcionários da Defesa Civil, do 
Departamento de Trânsito, dos vigilantes e do Departamento de Obras. Comenta que 
participará da inauguração do novo Aeroporto, relata que fez parte da aquisição do 
mesmo para São Roque mesmo muitos duvidando de sua capacidade. Comenta 
também sobre as benfeitorias realizadas na Rua Giuseppe Garzella, diz que em apoio 
com outros políticos conseguiu aperfeiçoamentos naquela localidade. Encerra seu 
discurso solicitando ao prefeito que façam uma melhoria no parquinho do Distrito de 
São João, pois a mesma precisa de uma manutenção.  

2. Vereador Rogério Jean da Silva: Inicia seu discurso relatando mais um acidente que 
ocorreu próximo ao Km 57 da Rodovia Raposo Tavares, questiona até quando a Via 
Oeste verá isso como estatística sem tomar nenhuma providência, indaga sobre a 
possibilidade de tomar alguma medida que iniba esses acidentes. Registra então seu 
descontentamento com essa situação. Reitera a fala do Vereador Rafael Marreiro, e diz 
estar incomodado com cidadãos que usam as redes sociais com intuito de promover 
inverdades, tentando achar culpado por situações imprevistas, como a chuva que 
ocorreu na última quarta-feira. Comenta que acha inadmissível a falta de respeito e 
empatia, comenta que a chuva atingiu inúmeras cidades da região não somente São 
Roque, relata que a catástrofe só não foi maior em decorrência de medidas preventivas 
desta gestão. Comenta que o município esteve negativamente nas noticias de jornais 
em decorrência do problema da merenda. 

3. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta sobre os problemas da Estrada do 
Candor, diz que a mesma está completamente abandonada, diz que já há diversas 
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cobranças acerca deste problema. Fala também sobre a dívida da Santa Casa, relata 
que até agora não foi mandado a dívida oficial do hospital, questiona qual é o 
problema. 
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Diz que já foi providenciado um resumo acerca 
dessa dívida. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta que é preciso que a população 
saiba qual é o valor real da dívida. Fala que embora o hospital atenda a população, a 
dívida não pode ser estrondosa. 
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Afirma que encaminhou naquele momento 
uma planilha com as dívidas do hospital por período, onde foi apresentado pelo 
conselho da Santa Casa.  
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta que não existe nenhuma atitude 
por parte desta administração que tente solucionar o problema das dívidas. Fala sobre 
o programa Tarifa Zero, diz que um projeto como este seria importante para o nosso 
município. 
Aparte Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Fala que em outras 
cidades, este projeto está aparentemente funcionando.  
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Comenta que há uma empresa 
interessada em fazer em São Roque o programa supracitado.  
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que é preciso se espelhar e verificar o 
funcionamento dessas cidades já participantes do projeto.  
Aparte Vereador Julio Antonio Mariano: Fala que o grande problema de se 
espelhar em Vargem Grande é que quem mantém o programa são as empresas. 
Aparte Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araujo: Diz que este 
projeto beneficiara o empresário e o empregado, pois será até mais vantajoso para a 
empresa. 

4. Vereador Etelvino Nogueira: Inicia sua oratória dizendo que é preciso estudar o 
Programa Tarifa Zero para que analise a possibilidade de implementar este programa 
no nosso município e diz que é preciso ter cuidado ao examinar todas as condições do 
projeto supracitado. Comenta que há uma empresa contratada por esta Casa de Leis 
que está verificando se o preço pago pelos passageiros do munícipio e se os valores do 
subsídio estão corretos. Relata que houve um desentendimento na semana passada o 
qual falava sobre o loteamento do Patrimônio do Carmo o qual é um grande gerador de 
empregos para aquela região e naquela ocasião se dirigiu somente às pessoas que ali 
estavam, e que não foi para a sociedade são-roquense, comenta que atualmente há 
inverdades sendo proferidas nas redes sociais e ressalta sempre busca ter respeito 
pelas pessoas e respeito ao próximo. Reitera seu discurso, diz que é preciso que exista 
uma fiscalização mais rigorosa quanto aos descartes indevidos de entulho, diz não 
achar justa que caminhões de diversas cidades depositem seus entulhos em nosso 
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munícipio, fala que é preciso que ocorra esse controle em toda a localidade de São 
Roque. Fala que no último sábado, dia 30 de novembro, participou da frente 
parlamentar a favor da família que discutiu assuntos como a pornografia infantil, 
parabeniza a todos pela oportunidade, onde teve o prazer de representar a frente 
parlamentar da Câmara Municipal.  

Encerram-se os trabalhos às 16h52min. 
 
 
 

 


