
 

Ata da 26ª Sessão Ordinária de 26 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 e Rogério Jean da Silva.  
Vereadores Ausentes: nenhum.  

Início dos trabalhos às 14h15min. 
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 25ª Sessão Ordinária de 2019, realizada em 26 de agosto de 2019, foi lida e 
aprovada por unanimidade. 

Projetos do Executivo: 
1. Projeto de Lei Nº 58/2019-E, 21/08/2019 de autoria do Poder Executivo, que 

“Dispõe sobre a criação do grupamento especializado operacional da Guarda Civil 
Municipal composta pelo Canil, denominado Grupo de Apoio e Operações com Cães - 
GAOC e dá outras providências”. 

Projetos do Legislativo: 
1. Projeto de Lei Nº 65/2019-L, 20/08/2019 de autoria do Vereador Newton Dias 

Bastos, que “Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, Marcos Roberto Martins Arruda, 
Altera a Lei Municipal nº 4.143/2014, de 5 de fevereiro de 2014”. 

2. Projeto de Lei Nº 66/2019-L, 20/08/2019 de autoria do Vereador José Alexandre 
Pierroni Dias, que “Dispõe sobre o uso de madeira de origem legal no âmbito do 
Município da Estância Turística de São Roque e dá outras providências”. 

Requerimentos: 
1. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Nº 135 - Solicita informações referentes a 

possibilidade de substituição das lâmpadas (por LED) na Rua Giuseppe Di Girolamo, 
Marmeleiro; Nº 136 - Solicita informações referentes a possibilidade de substituição 
das lâmpadas (por LED) no Bairro do Sáboo; Nº 137 - Solicita informações referentes a 
possibilidade de substituição das lâmpadas (por LED) do bairro Jardim Boa Vista; 

2.  Nº 138 - Solicita informações referentes a possibilidade de substituição das lâmpadas 
(por LED) do bairro Parque Varanguera; 

3. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 139 - Solicita informações referente ao Projeto 
sobre a revisão do Plano Diretor; Nº 142 - Solicita  informações referente ao Ofício 
nº761/2019 que trata da devolução do recursos da câmara , para construção das salas 
da EMEI no Carmo; Nº 144 - Solicita informações referentes as medidas tomadas pelo 
Prefeito Municipal em face da resposta encaminhada ao Ofício Vereador nº 334/2018; 
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Nº 145 - Solicita informações referentes a Resposta do Ofício Presidente da Certidão 
nº034, bem como processo nº8010/2019 (9322/201); Nº 147 - Solicita informações 
referentes se o nosso Município estará aderindo ao Plano de Gestão para reduzir as 
desigualdades do Estado de São Paulo. 

4. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Nº 140 - Solicita informações sobre os 
serviços de Hemodiálise em nosso Município. 

5. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Nº 143 - Solicita 
informações referente a denúncia de possível desmatamento ocorrido no dia 16 de 
agosto na Rua Eduardo Santucci s/n atrás estação, Maylasky; 

6. Vereador Alacir Raysel: Nº 146 - Solicita informações sobre a resposta do Ofício 
Presidente Certidão nº079/2019. 

Indicações: 
1. Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Nº 730/2019 - Solicita a realização dos 

serviços de motonivelamento e cascalhamento nas Ruas do bairro Ponte Lavrada; 
2. Vereador Julio Antonio Mariano: Nº 731 - Solicita a colocação de coleta de lixo no 

início da Estrada dos Barros; Nº 732 - Solicita a colocação de uma lombada na Rua 
Bariri em frente ao número 175,  Vila Nova São Roque.; Nº 733 - Solicita que seja 
realizado o conserto do vazamento de água na caixa de água da Mata da Câmara.; Nº 
734 - Solicita que seja fornecido 3 caminhões de terra para a Mata da Câmara; Nº 
735/2019 - Solicita que seja efetuado estudos para viabilizar a possibilidade de 
retornar com o Cursinho Popular pré preparatório para o Vestibular ainda este ano. 

3. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 736 - Solicita a realização dos serviços de 
motonivelamento e cascalhamento das ruas dos Loteamentos, Jardim Camargo, Las 
Brisas e Sun Valey .; Nº 737 - Solicita a realização dos serviço de motonivelamento e 
cascalhamento das ruas do Loteamento das Acácias, bairro do Sáboo; Nº 738 - Solicita 
a realização dos serviços de limpeza nas bocas de lobos localizadas na Estrada do 
Carmo e do Caeté; Nº 739 - Solicita a realização dos serviço de motonivelamento e 
cascalhamento das ruas do Loteamento Lago Azul, bairro do Juca Rocha .; Nº 740 - 
Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada das 
Pedra, bairro Taipas de Pedra; Nº 741 - Solicita os serviço de pintura nas escolas dos 
bairro Juca Rocha, Carmo e do Mirim; Nº 742 - Solicita os serviço de manutenção nas 
luminárias localizadas nas Estradas do Carmo, Caeté, Aguassai e Sáboo; Nº 743 - 
Solicita os serviços de manutenção nas luminárias localizadas na Estradas dos 
Venâncio, Rio acima e Rio abaixo, no bairro do Mirim e Pavão; Nº 744 - Solicita 
providências junto a Sabesp referente a execução da rede de água na rua Tucumã, 
bairro Alto da Serra; Nº 745/2019 - Solicita a realização dos serviços de 
motonivelamento e cascalhamento das ruas do Loteamento, Jardim da Felicidade, 
bairro do Pavão . 

4. Vereador Alacir Raysel: Nº 746 - Solicita o recapeamento asfáltico de todas a vias 
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públicas do bairro Jardim Villaça; Nº 747 - Solicita o asfaltamento da Rua Olavo 
Capuzzo, bairro do Taboão; Nº 749 - Reitera a Indicação nº 696/2019, solicitando 
ligação de esgoto da Rua Dom José Gaspar com a Rua Paulo VI, Jardim Vilaça; Nº 
750/2019 - Solicita o término da obra da UBS do bairro do Taboão. 

5. Vereador Alacir Raysel, Rogério Jean da Silva: Nº 748/2019 - Solicita a reforma 
da quadra localizada no bairro do Gabriel Piza. 

Moções: 
1. Vereador Newton Dias Bastos: Nº 118/2019 - De Congratulações aos Festeiros da 

Festa de Agosto (2019). A Moção foi aprovada por unanimidade em única discussão e 
votação simbólica. 

2. Vereador Julio Antonio Mariano: Nº 121/2019 - De Congratulações ao Senhor 
Laudemir Nunes em face aos anos de serviços prestados ao nosso Município. 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 Etelvino Nogueira: Relata que o Governador pretende que os municípios 

alcancem metas para que sejam mantidos seus recursos. Diz que esta medida 
equilibrará a forma de distribuição de recursos. Fala que o Plano Diretor deve ser 
discutido e diz achar que outros municípios podem servir de exemplo para assegurar a 
eficiência do referido Plano. Conta que há situações insatisfatórias na cidade, entretanto 
comenta que os empreendedores querem investir em locais infra-estruturados e se 
negam a levar desenvolvimentos para os bairros mais distantes. 
Aparte Vereador Julio Antonio Mariano: Relata que uma das possibilidades do 
plano diretor é gerar empregos mediante ao incentivo da construção civil. Concorda 
com a fala do nobre Vereador Etelvino. 
Vereador Etelvino Nogueira: Explica que é justamente este intuito do Plano Diretor 
e que este merece mais atenção dos Vereadores. 

2. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Cumprimenta a ex Vereadora Rosa Salvetti e 
seu esposo Laudemir pelos serviços prestados ao município. 

3. Vereador José Luiz da Silva César: Agradece a presença da ex-presidente desta 
Casa de Leis, Rosa Salvetti, elevando seus serviços prestados ao município de São 
Roque, não apenas aos munícipes, mas também para os funcionários da Câmara 
Municipal.  

4. Vereador Julio Antonio Mariano: Comenta que as redes sociais têm um grande 
poder de influência, e que existem todos os tipos de pessoa nesses meios de 
comunicação. Relata que ultimamente há muitas reclamações quanto à administração, 
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e que não há satisfação plena por nenhum feito. Diz que a população vem reclamado 
da saúde, todavia, alerta que as verbas advindas dos Deputados, são repassadas para 
comprar equipamentos e não para pagar dívidas, o que dificulta o desenvolvimento das 
saúde pública.  

5. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Inicia sua oratória saudando a ex-
presidente desta Casa de Leis; Rosa Salvetti e sua família, presentes na Sessão. Expõe 
sua insatisfação sobre as falácias que são veiculadas através da internet e das redes 
sociais, ilustrando sua posição exibindo um vídeo de reportagem da Globo News, 
veículo midiático apreciado por este Vereador. Explica que a propagação de falsas 
notícias é um problema em âmbito global, contextualizando o fato do Presidente da 
França, Emmanuel Macron, compartilhar uma foto de 1989 comentando sobre as atuais 
queimadas da região amazônica, além de informações imprecisas nessa mesma 
publicação, entre outras celebridades que fizeram o mesmo. Esses fatos refletem no 
comércio internacional, de forma que países europeus ameaçaram cancelar a 
importação de carnes para o Brasil se o atual Presidente da República não tomar as 
medidas cabíveis em relação à Amazônia. Sugere, portanto, como remédio a este tipo 
de situação, a criação de um banco de dados, onde o cidadão pode checar a veracidade 
das informações propagadas.  
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Contextualiza a situação explicada 
pelo Nobre Vereador Marquinho Arruda com um fato ocorrido no município de Guarujá, 
caso em que uma mulher foi vítima de homicídio por causa de mentiras compartilhadas 
em redes sociais. 
Aparte Vereador Julio Antonio Mariano: Cita o ocorrido com o Nobre Vereador 
Cabo Jean, este que teve seu nome ligado às mentiras relacionadas à cirurgia que 
realizou, pois comentaram nas redes sociais que estava usando seu cargo para ganhar 
prioridade na Saúde. 
Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Parabeniza o Nobre Vereador 
Marquinho Arruda pela relevância do assunto em questão e cita que seu primo, 
conhecedor de muitos países, explica o fato dos países europeus e outros desenvolvidos 
utilizaram-se de suas matas e rios para crescimento econômico, fato este que não 
ocorreu no Brasil. E agora visam a Amazônia. 
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Explica tratar-se de um exagero político, pois 
em outras gestões as queimadas também ocorreram, mas nessa troca de sistema 
político a oposição está evidenciando esse tipo de desastre natural para atacar o atual 
governo. 
Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Conclui que sugerirá ao Chefe do 
Executivo a criação do banco de dados citado anteriormente, este que os editores do 
mesmo serão compromissados, cível e criminalmente, com a veracidade dos fatos 
expostos. Alerta que os casos apresentados são “politiqueiros”, mas nada impede de 
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fatos pessoais virarem alvo de publicações mal intencionadas nas redes sociais. 
Ordem do Dia: 

1. Projeto de Lei Nº 48/2019-E, 08/06/2019, de autoria do Poder Executivo, que 
“Autoriza a gratuidade na renovação da concessão de sepultura, nos termos do artigo 
16, da Lei nº 1.331, de 1º de novembro de 1983”. O Projeto foi aprovado com 13 (treze) 
votos favoráveis e 01 (um) voto contrário do Vereador Etelvino Nogueira em única 
discussão, votação nominal e maioria simples. 

2. Projeto de Resolução Nº 15/2019-L, 14/08/2019, de autoria de Mesa Diretora 2019, 
que “Altera a redação do Artigo 14, da Resolução nº 2, de 1 de Março de 2019”. O 
Projeto foi aprovado com 11 (onze) votos favoráveis e 03 (três) votos contrários dos 
Vereadores Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira e José Luiz da Silva César em 
única discussão, votação nominal e maioria simples. 

3.  Projeto de Lei Nº 57/2019-E, 14/08/2019, de autoria de Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a criação de cargos na Lei nº 3.680, de 12 de setembro de 2011 e dá 
outras providências”. O Projeto foi aprovado por 13 (treze) votos favoráveis e 01 (um) 
voto contrário do Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo. 

4. 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 
Bairro Jardim Conceição”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, 
votação nominal e maioria simples. 

5. 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”. O 
Projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria 
absoluta. 

6. 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 segunda discussão, votação nominal e maioria 
absoluta. 

7. Projeto de Lei Nº 52/2019-E, 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 segunda discussão, votação nominal e maioria absoluta. 

8. 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)”. O Projeto foi aprovado por unanimidade 
em primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta. 

9. 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$ 



 
 
 

6

660.000,00 (seiscentos e sessenta mil reais)”. O Projeto foi aprovado por unanimidade 
em primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta. 

10. Projeto de Lei Nº 55/2019-L, 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)”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em primeira 
discussão, votação nominal e maioria absoluta. 

11. 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)”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em primeira discussão, votação 
nominal e maioria absoluta. 

12. Requerimentos Nºs: 135 a 140, 142 a 147/2019 – Foram aprovados por 
unanimidade. 

Explicação Pessoal:  
1. Vereador Rogério Jean da Silva: Retoma o assunto apontado pelo Nobre Vereador 

Marquinho Arruda sobre a influência da internet e redes sociais no âmbito político atual. 
Comenta que houve uma denúncia referente a uma refeição que fez junto do motorista 
da Câmara e mais um indivíduo, esta que teve o custo total de R$211,00, situação 
comum e legal. Após meses tramitando no Ministério Público, chegou a decisão do 
Conselho Superior do Ministério Público que arquivou a referida denúncia de possível 
improbidade cometida por este Vereador. Além disso, apesar de comprovadamente 
estar respaldado pela lei, ressarciu o valor consumido.  
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Expõe toda sua confiança 
diante da integridade do Nobre Vereador Cabo Jean. Lembrando o fato da cirurgia do 
mesmo, situação de extrema complexidade que se deve respeitar. Além disso, comenta 
sobre a grande dedicação do mesmo com seu trabalho, este que não tem a merecida 
folga nem nos dias de feriado, está sempre trabalhando incansavelmente.  
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Exalta o companheirismo e trabalho 
do Nobre Vereador Cabo Jean e expõe as falsas acusações em período pré-eleitoral. 
Conclui incentivando ao mesmo que não leve esse tipo de coisas a sério, pois tratam-se 
de comentários de pessoas mal intencionadas, de péssima índole. 
Vereador Rogério Jean da Silva: Desabafa que ideias contrárias no âmbito político é 
saudável democraticamente, diferentemente de atacar pontos da esfera pessoal de 
cada um. Defende seu caráter e honestidade, afirmando que nunca “pisou” em 
ninguém para estar no cargo que ocupa. 

 
 

Encerram-se os trabalhos às 16h38min. 



 
 
 

7

 
 
 

MAURO SALVADOR SGUEGLIA DE GÓES 
Presidente 

 

 
 
 

ROGÉRIO JEAN DA SILVA 
1º Vice-Presidente 

 
 

 
JULIO ANTONIO MARIANO 

2º Vice-Presidente 

 
JOSÉ ALEXANDRE PIERRONI DIAS 

1º Secretário 

 
ALACIR RAYSEL 

2º Secretário 


