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Ata da 37ª Sessão Ordinária de 9 de novembro 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 14h11min. 

Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos pelo Vereador Etelvino Nogueira. 

1. A Ata da 36ª Sessão Ordinária de 2020, realizada em 29 de outubro de 2020, foi 

lida e aprovada por unanimidade. 

2. A Ata da 29ª Sessão Extraordinária de 2020, realizada em 29 de outubro de 2020, 

foi lida e aprovada por unanimidade. 

3. A Ata da 30ª Sessão Extraordinária de 2020, realizada em 29 de outubro de 2020, 

foi lida e aprovada por unanimidade. 

4. O Primeiro Secretário fez a leitura do relatório mensal sobre a execução de 

coleta, tratamento e destinação final do lixo na Estância Turística de São Roque, 

correspondente a 1º/10/2020 a 31/10/2020, em atendimento à Lei Municipal nº 

4.458, de 22/09/2015. 

5. O Primeiro Secretário fez a leitura do OFÍCIO VEREADOR Nº 1.100, de 

29/10/2020, de autoria do Vereador José Luiz da Silva César. No documento, o 

parlamentar justificou a sua ausência nas deliberações do Projeto de Lei nº 

044/2020-E, que ocorreram de maneira remota, por meio de software de 

videoconferência, nas 29ª e 30ª Sessões Extraordinárias, de 29/10/2020, ao 

informar que teve problemas técnicos em seu smartphone, o que o impossibilitou 

de participar da discussão e votação do referido projeto. 

Projetos do Executivo: 

1.   Projeto de Lei Nº 45/2020-E, de 04/11/2020, de autoria do Poder Executivo, que 

“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 

2.060.000,00 (dois milhões e sessenta mil reais)”. 

2.   Projeto de Lei Nº 46/2020-E, de 06/11/2020, de autoria do Poder Executivo, que 

“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 470.000,00 

(quatrocentos e setenta mil reais)”. 

Indicações: 

1. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 705 - Solicita providências, junto à empresa 

responsável pela manutenção de iluminação pública contratada pela Prefeitura, 

para seja feita manutenção nas lâmpadas apagadas e acesas na Estrada 
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Turística do Morro do Saboó, na Estrada dos Moreiras, e em toda a região que 

abrange o Bairro do Saboó; Nº 706 - Solicita providências, junto ao Departamento 

de Obras, para que sejam colocadas "bica corrida" em todas as públicas que 

estão sendo arrumadas com serviços de motoniveladora e cascalhamento no 

Loteamento das Acácias, Bairro do Saboó; Nº 707 - Solicita providências, junto 

ao Departamento de Obras, com relação a um buraco localizado à margem da 

Estrada dos Moreiras, próximo à Igreja Católica, Bairro dos Moreiras; Nº 708 - 

Solicita serviços de motoniveladora e cascalhamento nas ruas do Loteamento 

Mombaça I, II e III, Bairro do Mombaça; Nº 709 - Solicita providências, junto ao 

Departamento de Obras, para que realize os serviços de motonivelamento e 

cascalhamento na Estrada Municipal do Aguassaí, Bairro do Carmo; Nº 710 - 

Solicita os serviços de manutenção na cabeceira da ponte na Rua José Benedito 

do Carmo, Vila do Carmo; Nº 711 - Solicita a conclusão dos serviços de 

motonivelamento e cascalhamento na Estrada da Serrinha do Carmo,  Bairro do 

Carmo; Nº 712 - Solicita os serviços de manutenção nas estradas José Silveira 

da Rocha, Juca Rocha, Pilão D'água, Lagoa, Taipas de Pedra e das Pedras; Nº 

713 - Solicita os serviços de limpezas de bocas de lobo existentes nas ruas da 

Vila do Carmo, Bairro do Carmo; Nº 714/2020 - Solicita providências, junto aos 

departamentos de Obras e Trânsito, para que sejam implantadas lombadas nas 

seguintes vias: Rua do Cruzeiro, Vila do Carmo, Estrada do Aguassaí, próximo 

ao cruzamento da Rua Sofia Vieira de Moraes, Estrada do Caetê, próximo à 

Chácara Sétimo Céu e próximo ao Pesqueiro do Caetê, Bairro do Caetê. 

2. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 702 - Solicita a implantação de 09 (nove) 

braços de iluminação na Travessa da Estrada dos Moreiras, Bairro do Saboó; Nº 

703 - Solicita ao Poder Executivo 01 (um) bico de luz na Rua Eduardo Vieira, 

Jardim Suíça Paulista, próximo ao imóvel nº 1800; Nº 704/2020 - Solicita 08 (oito) 

braços de iluminação na Rua Vicente Ribeira Teixeira, Distrito de São João Novo. 

Moções: 

1. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 186/2020 - De Pesar pelo falecimento do 

estimado Senhor Paulo Afonso Rodrigues. 

2. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Nº 194/2020 - De Pesar pelo falecimento 

do estimado Senhor Cristóvão Hernandes. 

3. Vereador José Luiz da Silva César: Nº 187/2020 - De Pesar pelo falecimento do 

estimado Senhor Carlos Alberto Picirillo. 

4. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Nº 188/2020 - De Pesar 

pelo falecimento do estimado Senhor José Carlos Malmagro Vieira. 

5. Vereadores Newton Dias Bastos, Julio Antonio Mariano, Alfredo Fernandes 

Estrada, José Luiz da Silva César, Etelvino Nogueira e Alacir Raysel: Nº 

189/2020 - De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Edson Correa Bone. 

6. Vereadores Newton Dias Bastos e Alacir Raysel: Nº 190/2020 - De Pesar pelo 

falecimento da estimada Senhora Irani Silveira Luz Cerioni. 

7. Vereadores Newton Dias Bastos, Alfredo Fernandes Estrada e Alacir Raysel: 

Nº 192/2020 - De Pesar pelo falecimento da estimada Senhora Maria do Carmo 

dos Santos de Lucca. 
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8. Vereadores Newton Dias Bastos e Rafael Tanzi de Araújo: Nº 193/2020 - De 

Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Eduardo Gimenes Capuzzo. 

Matérias analisadas no expediente: 

1. Moções de Pesar – a Mesa Diretora as encaminhará. 

2. Indicações – a Mesa Diretora as encaminhará. 

Tribuna: 

1. Vereador José Luiz da Silva César: exprime satisfação com o próprio trabalho 

realizado durante seu mandato. Parabeniza o Presidente pela atuação no cargo e 

elogia os integrantes da atual legislatura. Também elogia os funcionários da 

Câmara pela contínua dedicação. Faz votos de que possa continuar seu trabalho 

em 2021 e que consiga realizar projetos que foram rejeitados. Congratula-se por 

seu projeto que obriga creches e escolas a oferecer cursos de primeiros socorros 

e pela implementação de cotas raciais. Menciona a derrubada do pontilhão da 

Quintino de Lima, que foi uma luta de todo o seu mandato. Segundo o vereador, 

além de colocar em risco a integridade física de motoristas e pedestres, o local 

também havia se tornado um ponto de estadia para “desocupados”. Menciona 

também seus esforços para viabilizar a conclusão da extensão de água na 

“estrada da Dona Nega”. Lamenta-se por não ter conseguido aprovar os projetos 

“Cata-Treco”, que, segundo o vereador, resolveria um problema importante, o da 

recolha de móveis usados e objetos do gênero, e o “Casamento Comunitário”. 

Expressa a expectativa de, junto com o vereador Guto Issa, trazer uma outra 

empresa de ônibus para a cidade na próxima legislatura, caso ambos venham a 

ser eleitos. 

2. Vereador Julio Antonio Mariano: congratula-se pela apresentação do projeto de 

lei que homenageia o ex-prefeito de São Roque Jarbas de Moraes, dando seu 

nome a uma obra localizada na entrada da cidade. Entre os feitos do 

homenageado, o vereador cita a construção da escola do Carmo, a biblioteca 

pública, a implantação de 1319 bicos de luz, a construção do Largo dos Mendes, 

a obra de urbanização da Praça da Matriz, a mudança do prédio da Câmara 

(anterior ao atual) face a riscos de desabamento (o que veio a se concretizar 

tempos depois), os muros de arrimo do córrego Bandeirantes, levou o telefone 

para Araçariguama (então parte de São Roque) e Canguera, instalou postos dos 

Correios em São João Novo e Araçariguama, além de ter realizado diversas 

pavimentações no município.  

3. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: expressa gratidão à população pelos três 

mandatos consecutivos, afirma que se distanciará da política durante pelo menos 

os próximos quatro anos e agradece aos colegas vereadores pelo trabalho 

coletivo realizado, elogiando a Câmara de São Roque como um todo. Dedica um 

agradecimento especial aos funcionários da Câmara. Faz agradecimentos aos 

funcionários da Prefeitura de São Roque também. Agradece ao Prefeito e ao 

vereador Marcos Arruda pelo recapeamento feito em São João Novo que, 

segundo o vereador, é inédito na história do bairro. Cita a futura pavimentação da 

Vila Vinhas e a provável pavimentação e instalação de tubulação do bairro São 

Julião (o vereador afirma já ter deixado as emendas necessárias de prontidão). 
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Relata ter recebido uma ligação de um munícipe do Marmeleiro solicitando 

especial atenção à rodoviária, cujos banheiros encontram-se praticamente 

inutilizáveis, que vem sofrendo com o excesso de pombos etc. Finaliza seu 

discurso desejando sucesso a todos os candidatos. 

4. Vereador Rafael Tanzi de Araújo: expressa gratidão aos colegas vereadores, 

aos funcionários da Câmara e à população de São Roque, além de desejar boa 

sorte aos candidatos. 

Ordem do Dia: 

1. Projeto de Lei Nº 41/2020-E, de 28/09/2020, de autoria do Poder Executivo, que 

“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município, da Estância Turística de São 

Roque, Estado de São Paulo, para o exercício 2021”. O Presidente colocou, em 

primeira discussão e votação nominal, com quórum de maioria absoluta, as 

Emendas Impositivas nos 04, 05, 06 e 07,  de autoria do Vereador José 

Alexandre Pierroni Dias; nos 08, 09 e 20, de autoria do Vereador Etelvino 

Nogueira; nos 10 e 13, de autoria do Vereador Newton Dias Bastos; nos 11 e 19, 

de autoria do Vereador Israel Francisco de Oliveira; no 12, de autoria do 

Vereador Flávio Andrade de Brito; nos 14 e 15, de autoria do Vereador Rafael 

Marreiro de Godoy; e nos 21, 23 e 30, de autoria do Vereador Alfredo Fernandes 

Estrada; as quais foram aprovadas por unanimidade. Em seguida, o Presidente 

colocou, em primeira discussão e votação nominal, com quórum de maioria 

absoluta, as Emendas Não Impositivas no 01, de autoria do Vereador Israel 

Francisco de Oliveira; no 16, de autoria do Vereador Rafael Marreiro de Godoy; 

nos 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, e 33,  de autoria do Vereador Alfredo 

Fernandes Estrada; e no 34, de autoria do Vereador Rogério Jean da Silva; as 

quais foram aprovadas por unanimidade. Por fim, o Presidente colocou o Projeto 

de Lei Nº 41/2020-E em primeira discussão e votação nominal, com quórum de 

maioria absoluta, o qual foi aprovado por unanimidade. 

2. Projeto de Lei Nº 44/2020-L, de 28/10/2020, de autoria do Vereador Julio 

Antonio Mariano, que “Dá denominação ‘Complexo Viário Prefeito Jarbas de 

Moraes’ ao logradouro localizado entre a Rua Ângelo Meneguesso e a Avenida 

João Pessoa”. O Presidente colocou o projeto em única discussão e votação 

nominal, com quórum de maioria simples, o qual foi aprovado por unanimidade.  

Explicação Pessoal:  

1. Vereador Rogério Jean da Silva: expressa satisfação com a marca de 50 dias 

sem óbitos por covid-19 no município de São Roque, definindo-a como resultado 

do comprometimento de diversos profissionais e dos cidadãos são-roquenses. 

Lamenta-se pelos usos políticos da crise sanitária atual. Agradece enfaticamente 

a todos os profissionais da saúde, tanto do âmbito público quanto do privado pelo 

combate ao coronavírus. 

2. Vereador Etelvino Nogueira: registra seu apoio ao Executivo no que se refere 

às medidas de controle da pandemia adotadas. Pontua que as escolhas feitas, 

colocando a preservação de vidas em primeiro lugar, foram corajosas, pois 

poderiam facilmente ser mal-entendidas por parte da população. Faz um apelo à 

população, pedindo que as recomendações da Justiça Eleitoral sejam 
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observadas. Lamenta-se pela falta de perspectiva de algumas pessoas, que não 

hierarquizam adequadamente problemas menores diante da crise maior que 

vivemos atualmente. 

3. Vereador Israel Francisco de Oliveira: parabeniza nominalmente os vereadores 

Alfredo Estrada, Rafael Marreiro e Guto Issa por seus mandatos, além dos 

demais. Afirma que a troca de vereadores é normal e felizmente é uma parte 

essencial do processo democrático. Registra seu descontentamento com 

candidatos que fazem campanha lançando mão de táticas sujas. Deseja boa 

sorte a todos os candidatos e parabeniza mais uma vez todos os que 

participaram do atual mandato. Agradece pelo apoio recebido de todos os outros 

vereadores, sem exceção, enquanto Presidente, mencionando o caráter atípico 

do ano de 2020. Expressa contentamento com o enfrentamento da pandemia 

realizado pelo município de São Roque. 

Encerram-se os trabalhos às 15h44min. 

 
 
 

ISRAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA 
Presidente 
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1º Secretário 
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