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Ata da 19ª Sessão Ordinária de 6 de julho 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 14:18. 
Expediente: 

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

1. A Ata da 18ª Sessão Ordinária de 2020, realizada em 29 de junho de 2020, foi 
lida e aprovada por unanimidade; 

2. A Ata da 21ª Sessão Extraordinária de 2020, realizada em 29 de junho de 2020, 
foi lida e aprovada por unanimidade; 

3. O Presidente solicitou ao 1º Secretário a leitura da denúncia, protocolada pelo 
Vereador Marcos Roberto Martins Arruda em face do Vereador Marcos Augusto 
Issa Henriques de Araújo. 

4. O Presidente solicitou ao 1º Secretário a leitura da defesa, apresentada pelo 
Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo em razão da denúncia contra 
ele interposta. 

5. Nos termos do artigo 7º da Resolução nº 13/2004 – Código de Ética –, o 
Presidente procedeu ao sorteio dos Vereadores que integrarão a Comissão de 
Exame da Denúncia. Foram sorteados os Vereadores Alacir Raysel, Mauro 
Salvador Sgueglia de Góes e Rafael Tanzi de Araújo. Em seguida, o Presidente 
sorteou o relator da Comissão: Vereador Alacir Raysel. 

Projetos do Executivo: 
1. Projeto de Lei Complementar Nº 001/2020-E, de 02/07/2020, de autoria do 

Poder Executivo, que “Dispõe sobre a criação do Programa de Desenvolvimento 
Econômico e Social Sustentável (‘PDESS’) para a Estância Turística de São 
Roque, a partir de medidas de fomento e de adoção de políticas e incentivos 
fiscais e financeiros que buscam a instalação de empresas dos setores 
tecnológicos, de investimento (mercado financeiro e de capitais) e de ensino, que 
será desenvolvido no âmbito do Município de São Roque/SP”. 

2. Projeto de Lei Nº 031/2020-E, de 29/06/2020, de autoria do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a prorrogação da bolsa auxílio aos beneficiários do programa 
‘Frente Emergencial de Trabalho Temporário – FETT’”. 

3. Projeto de Lei Nº 032/2020-E, de 01/07/2020, de autoria do Poder Executivo, que 
“Desvincula 30 % (trinta por cento) das receitas da Contribuição de Iluminação 
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Pública – CIP, conforme dispõe o artigo 76-B dos Atos das Disposições 
Constitucionais Transitória”. 

Requerimentos: 
1. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Nº 55 - Solicita cópia das 

notas fiscais referente à compra de gasolina comum pela Prefeitura, no período 
entre o início do mês de abril e o dia 19 de maio;  Nº 61 - Solicita informações 
sobre a concessão de desconto no IPTU em relação a áreas utilizadas para 
exploração agrícola ou pecuária;  Nº 62 - Solicita informações relativas a 
regularidade fiscal das empresas concessionárias do serviço de transporte 
coletivo municipal.  

2. Vereador José Luiz da Silva César: Nº 63 - Solicita informações sobre os leitos 
de UTI existentes atualmente na rede pública de saúde do Município. 

Indicações: 
1. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 408 - Solicita providências, junto ao 

Departamento competente, para intensificar a fiscalização referente ao uso de 
máscara tanto no Comércio quanto nas vias públicas do nosso Município nesse 
período de Pandemia; Nº 409 - Solicita providências, junto ao Departamento 
responsável, em especial o da Saúde, para que sejam mantidas disponíveis 
máscaras nas unidades de saúde do Município, para serem distribuídas às 
pessoas que não contem com esse equipamento de segurança nesse momento 
de Pandemia; Nº 410 - Solicita providências, junto ao Departamento de Educação 
e Departamento de Compras do Município, para que seja feita, o quanto antes, a 
aquisição dos "Kit-Merenda" para serem distribuídos aos alunos da Rede de 
Educação Municipal nesse momento de Pandemia; Nº 411 - Solicita 
providências, junto ao Departamento de Obras e SABESP, para que seja mantida 
a higienização nos pátios dos postos da rede básica de saúde do Município, bem 
como no pátio do Hospital e Pronto Socorro da Santa Casa; Nº 412 - Solicita 
providências, junto ao Departamento de Saúde, para que seja retomado 
gradativamente o agendamento para consultas nas unidades de saúde do 
Município; Nº 413 - Solicita encaminhamento de ofício à Gerência da CPFL para 
que tome as devidas providências referentes à medição da queda de energia, 
que está acontecendo constantemente no Bairro do Mombaça, no Loteamento 
Mombaça I, II e III; Nº 414 - Solicita serviços de motoniveladora e cascalhamento 
nas ruas do Loteamento Mombaça I, II, III, e Loteamento das Acácias, Bairro do 
Saboó; Nº 415 - Solicita providências referentes à manutenção das estradas de 
terra da Lagoa, Pilão D`Àgua, Juca Rocha e Aguassaí, Bairro do Carmo; Nº 416 - 
Solicita providências referentes à manutenção das vias públicas do Loteamento 
Clube dos Oficiais, Sun Valley, Las Brisas e Chácaras Aurora, Bairro do Carmo e 
Caetê; Nº 417 - Solicita serviços de "operação tapa-buraco" na Estrada dos 
Venâncios, Estrada do Carmo e Estrada Turística do Saboó, Bairro do Saboó. 

2. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 403 - Solicita a realização dos serviços de 
motonivelamento e cascalhamento em todas as ruas do Bairro Monte Serrat; Nº 
404 - Solicita a realização de "operação tapa-buraco" nas ruas do Bairro Volta 
Grande; Nº 405 - Solicita ao Departamento de Trânsito a demarcação de uma 
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vaga para deficientes na Rua Paschoal Belmonte, nº 102, Jardim Brasil; Nº 406 - 
Solicita ao Departamento de Trânsito melhorias na sinalização da  esquina da 
Ruas São Judas Tadeu, Aldo Penone, Júlio dos Santos Patto e Durval Villaça, no 
Bairro Gabriel Piza; Nº 407 - Solicita providências urgentes para que a Prefeitura 
providencie o fechamento do portão do terreno da antiga quadra municipal, 
localizado na esquina das avenidas Antonino Dias Bastos e Brasil. 

Moções: 
1. Vereador Julio Antonio Mariano: Nº 90 - De Apoio ao Projeto de Lei 311/2020 

que “Autoriza o Poder Executivo a utilizar recursos para atenuar os efeitos da 
situação de calamidade decorrentes da Covid-19, para os Guias de Turismo do 
Estado. A moção foi aprovada por unanimidade, em única discussão e votação 
nominal, com quórum de maioria simples; Nº 94 - De pesar pelo falecimento do 
Senhor Marcos Vinícius da Costa Meirelles. 

2. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Nº 92 - De Pesar pelo falecimento do 
Senhor João Carlos da Silva. 

3. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 91 - De Pesar pelo falecimento da Senhora 
Ana Paula Santos Ribeiro de Oliveira. 

Matérias analisadas no expediente: 
1. Moções de Pesar – a Mesa Diretora as encaminhará. 
2. Indicações – a Mesa Diretora as encaminhará. 
3. Moção de Apoio: Foi aprovada por unanimidade. 

Tribuna: 
1. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Parabeniza a todas as professoras e 

auxiliares das creches do nosso munícipio, especialmente as que integram a 
escola de São João Novo, pois estão trazendo uma didática inovadora para todas 
as crianças. Indaga o Departamento de Obras sobre o conserto das Ruas do São 
Julião, pois exalta que havia uma promessa de que as mesmas seriam 
arrumadas, mas isto infelizmente não ocorreu. Cita que essa situação 
infelizmente acarreta em uma perda política para o prefeito, pois os moradores 
daquela localidade mostraram-se revoltados. Embora apontado esses imbróglios, 
isenta de culpa o líder de governo do Prefeito, Sr. Marcos Arruda, bem como o 
próprio Chefe do Poder Executivo Municipal, pois relata que os mesmos estão 
fazendo um excelente trabalho. 

2. Vereador Rogério Jean da Silva: Expressa seu descontentamento com a 
“politicagem” feita em torno da possível chegada da XP Investimentos a São 
Roque. Refere-se à repercussão do assunto nas redes sociais na última sexta e 
afirma que há pessoas buscando tomar créditos indevidos pelo projeto que 
apresenta um plano para o desenvolvimento e a atração de empresas para o 
município. Também afirma que a notícia, se confirmada, é muito animadora, pois 
oferece perspectivas para o período pós-pandêmico, tendo em vista o quadro 
econômico delicado do país. Pede caráter e dignidade no ambiente político são-
roquense e lamenta que o feito esteja sendo usado como palanque por quem não 
esteve envolvido diretamente com a iniciativa. 

3. Vereador Etelvino Nogueira: Inicia sua fala dizendo que a política precisa mudar 
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e que o fenômeno referido pelo vereador Rogério Jean da Silva tem acontecido 
de fato. Também ressalta que seu grupo, bastante criticado no passado por ter 
defendido o potencial de certa região próxima à Castelo Branco, hoje se orgulha 
de ter plantado essa semente e perserverado em sua visão de futuro. Questiona 
o porquê de São Roque estar na fase vermelha enquanto a Grande São Paulo 
encontra-se em outra fase. Lamenta-se a respeito dos quase setenta mil óbitos 
por covid-19 no Brasil e pela displicência de parte da população quanto ao uso de 
máscaras. Cita um caso da Guarda Municipal, que foi obrigada a levar pessoas 
para a delegacia por conta de aglomerações indevidas. Por fim, comenta sobre a 
Festa da Nossa Senhora do Carmo, cuja novena será realizada on-line este ano, 
e reitera a necessidade de a população se conscientizar sobre os riscos da 
pandemia. 

4. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Relata que há muita gente querendo se 
apropriar de benfeitorias que não lhe dizem respeito, como é o caso da 
politicagem que está ocorrendo com possível chegada da XP Investimentos a 
São Roque. Declara seu descontentamento quanto a regressão de fase em 
virtude do Coronavírus, comenta que toda população foi surpreendida 
negativamente quanto a esta questão, pois a mesma implica no fechamento do 
comércio. Diz que mesmo perecendo ao mesmo partido do Governador do 
Estado, diz não concordar com sua conduta, em contrapartida parabeniza a 
postura adotada pelo Prefeito, bem como o Poder Judiciário do nosso município 
que compreendeu o trabalho feito por todos os administradores da nossa cidade 
e concedeu liminarmente favorável para a permanência na fase laranja.  

Ordem do Dia: 
1. Requerimento Nº 55 - Foi aprovado por 10 votos favoráveis, dos Vereadores 
Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira, Flávio Andrade de Brito, José Luiz 
da Silva César, Julio Antonio Mariano, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, 
Mauro Salvador Sgueglia de Góes,  Newton Dias Bastos, Rafael Marreiro de 
Godoy e Rafael Tanzi de Araújo, e por 4 votos contrários, dos Vereadores Alacir 
Raysel, José Alexandre Pierroni Dias, Marcos Roberto Martins Arruda e Rogério 
Jean da Silva, em única discussão e votação nominal, com quórum de maioria 
simples. 
2. Requerimento Nº 61 - Foi rejeitado por 9 votos contrários, dos Vereadores 
Alacir Raysel, Flávio Andrade de Brito, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio 
Mariano,  Marcos Roberto Martins Arruda, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, 
Newton Dias Bastos, Rafael Marreiro de Godoy e Rogério Jean da Silva, e por 5 
votos favoráveis, dos Vereadores Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira, 
José Luiz da Silva César, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo e Rafael 
Tanzi de Araújo, em única discussão e votação nominal, com quórum de maioria 
simples. 
3. Requerimento Nº 62 - Foi aprovado por 8 votos favoráveis, dos Vereadores 
Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira, Flávio Andrade de Brito, Israel 
Francisco de Oliveira, José Luiz da Silva César, Marcos Augusto Issa Henriques 
de Araújo, Rafael Marreiro de Godoy e Rafael Tanzi de Araújo, e por 7 votos 
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contrários, dos Vereadores Alacir Raysel, José Alexandre Pierroni Dias, Julio 
Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Mauro Salvador Sgueglia de 
Góes, Newton Dias Bastos e Rogério Jean da Silva, em única discussão e votação 
nominal, com quórum de maioria simples. 
4. Requerimento Nº 63 - Foi aprovado por 10 votos favoráveis, dos Vereadores 
Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira, Flávio Andrade de Brito, José 
Alexandre Pierroni Dias, José Luiz da Silva César, Julio Antonio Mariano, Marcos 
Augusto Issa Henriques de Araújo, Newton Dias Bastos, Rafael Marreiro de Godoy 
e Rafael Tanzi de Araújo, e por 4 votos contrários, dos Vereadores Alacir Raysel, 
Marcos Roberto Martins Arruda, Mauro Salvador Sgueglia de Góes e Rogério Jean 
da Silva, em única discussão e votação nominal, com quórum de maioria simples. 

Explicação Pessoal:  
1. Vereador José Luiz da Silva César: Afirma que esteve na Diretoria Regional de 

Saúde, em Sorocaba, e, após ter conversado com a presidente, acredita que, no 
momento, São Roque não deveria estar na fase vermelha pois não chegou a 
deixar de atender nenhum paciente. Pede para que o Departamento de Cultura 
organize um conselho o quanto antes e não deixe de aproveitar adequadamente 
a verba de 600 mil reais que virá para o município em virtude da aprovação da lei 
Aldir Blanc. Parabeniza a Câmara pelas medidas especiais de prevenção contra a 
covid-19 (medição de temperatura e oxigenação sanguínea) e insta a Prefeitura a 
tomar medidas semelhantes para a proteção dos trabalhadores. Também 
protesta contra a falta de veículos para a GCM de São Roque, dizendo que há 
apenas dois carros para um contingente de cerca de 60 policiais. 

2. Vereador Julio Antonio Mariano: afirma ser comum ver nas redes sociais 
pedidos de renovação do quadro de vereadores da Câmara, pedidos esses feitos 
em boa parte por candidatos a vereadores. Pede para que esses candidatos não 
se esqueçam de explicitar suas bandeiras políticas, isto é, aquilo por que lutarão 
quando eleitos. Pontua que o prefeito se encontra numa posição delicada em 
relação à pandemia por conta da opinião pública, bastante dividida. Entende que 
São Roque foi demovida à fase vermelha erroneamente e sugere que crianças 
menores de 12 anos sejam proibidas de frequentar o comércio local. Parabeniza 
o prefeito pela atuação frente a pandemia e reprova as críticas, a seu ver, 
infundadas feitas por outros candidatos nas redes sociais, baseadas somente no 
desejo de atacar os vereadores em exercício, sem atenção devida ao fato em 
discussão. Também rebate críticas à divulgação de feitos dos vereadores em ano 
eleitoral afirmando que há melhorias que levam tempo para ser alcançadas e que 
não faz sentido crer que um vereador deva se manifestar somente durante os três 
primeiros anos de seu mandato e evitar a exposição no último para não sofrer 
esse tipo de acusação. 

3. Vereador Newton Dias Bastos: Inicia seu discurso relatando sobre um provável 
investimento que contemplará o nosso município, diz classificar isso como uma 
página que irão escrever na história de São Roque, comenta que este projeto 
será um marco para esta Câmara de Vereadores. Relata que há uma ótima 
localização para a implantação da empresa. Explana que em decorrência da boa 
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política municipal dos últimos três anos, grandes empresas pensam novamente 
em investir em nosso município. Relata sobre os benefícios advindos da 
instalação da empresa em nossa cidade. Comenta que a nossa região se 
destacará em virtude da mesma e diz querer fazer parte dessa história.  

Encerram-se os trabalhos às 17h35. 
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