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Ata da 39ª Sessão Ordinária de 23 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, Flávio Andrade de Brito, Israel Francisco de Oliveira, 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 14:07.
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 38ª Sessão Ordinária de 2020, realizada em 16 de novembro de 2020, foi 
lida e aprovada por unanimidade.

2. O Primeiro Secretário fez a leitura do Parecer CONTRÁRIO Nº 143/2020-L, de 
05/11/2020, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 2020, que 
“Parecer ao Projeto de Lei nº 43/2020 – Institui o Programa ‘CRAS Itinerante’ e dá 
outras providências”. O Vereador Rafael Tanzi de Araújo apresentou 
Requerimento Verbal solicitando a retirada do projeto. O Requerimento Verbal foi 
aprovado por unanimidade em única discussão e votação nominal, com quórum de 
maioria simples.

3. O Presidente colocou, em única discussão e votação nominal, com quórum de 
maioria simples, o Requerimento de Urgência de Nº 93/2020, de autoria do 
Vereador Etelvino Nogueira, que “Solicita a inclusão da Moção nº 201/2020, em 
regime de tramitação de Urgência Especial, na pauta da 39ª Sessão Ordinária de 
23/11/2020”. O Requerimento foi aprovado por unanimidade.

Projeto do Executivo:
1. Projeto de Lei Nº 49/2020-E, de 20/11/2020, de autoria do Poder Executivo, que 

“Dispõe sobre a concessão de auxílio para despesa de capital à Irmandade da 
Santa Casa de Misericórdia de São Roque no valor de R$ 698.000,00 e dá outras 
providências”.

Projeto do Legislativo:
1. Projeto de Lei Nº 45/2020-L, de 18/11/2020, de autoria do Vereador Etelvino 

Nogueira, que “Dá a denominação de ‘Rua Paulino Pereira’ à via pública 
localizada no Bairro do Pavão”.

Indicações:
1. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 727 - Solicita providências, junto ao 

Departamento de Planejamento, para que seja elaborado um Projeto para 
asfaltamento da Estrada Aguassaí, assim como a busca de recursos para a 
referida obra, por meio do DADE ou Governo do Estado; Nº 728 - Solicita 
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providências, junto ao Departamento de Planejamento, para que seja elaborado 
um Projeto para asfaltamento do trecho da Estrada Joaquim Silveira Rocha, 
Bairro Juca Rocha, com o valor de 500 mil reais referente à Emenda do 
Deputado Vitor Lippi; Nº 729 - Solicita providências, junto ao Departamento de 
Planejamento, para que seja elaborado um Projeto para asfaltamento do trecho 
da Estrada dos Moreiras, Bairro do Saboó; Nº 730 - Solicita providências, junto 
ao Departamento de Planejamento, para que seja elaborado um projeto para a 
captação de águas pluviais nos loteamentos Mombaça I, II e III, Bairro do 
Mombaça; Nº 731 - Solicita providências, junto ao Departamento de 
Planejamento, para que seja realizado um estudo objetivando a elaboração de 
um Projeto para a captação de águas pluviais no Loteamento Clube dos Oficiais, 
Bairro do Carmo; Nº 732 - Solicita providências, junto ao Departamento de 
Saúde, para que seja realizado um estudo objetivando a elaboração de um 
Projeto para a instalação de um Posto de Saúde na região do Bairro Caetê; Nº 
733 - Solicita providências, junto ao Departamento de Educação, para que seja 
realizado um estudo objetivando a elaboração de um Projeto para a construção 
de uma Creche e Emei no Bairro do Mombaça; Nº 734 - Solicita providências, 
junto ao Departamento de Educação, que seja realizado um estudo objetivando a 
elaboração de um Projeto para a construção de uma Creche no Bairro do Pavão; 
Nº 735 - Solicita providências, junto ao Departamento de Educação, para que 
seja realizado um estudo objetivando a elaboração de um Projeto para a 
construção de uma Creche no Bairro Juca Rocha; Nº 736/2020 - Solicita 
providências, junto ao Departamento de Planejamento em especial ao 
responsável pelo Transporte Público Municipal, para que seja criada uma nova 
linha de ônibus para atender à Vila Lino,  que vá até a Rodoviária.

Moções:
1. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 191 - De Congratulações aos agentes da 

Polícia Civil pela rápida resolução e eficácia no caso de assassinato do estimado 
Senhor Paulo Afonso; Nº 201/2020 - De Congratulações aos Policiais Militares 
que, com bravura e celeridade, participaram da resolução do caso de assassinato 
do estimado Senhor Paulo Afonso.

2. Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Nº 202/2020 - De Pesar pelo 
falecimento do estimado Senhor Gerson Andreoli.

3. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Nº 200/2020 - De Pesar 
pelo falecimento da estimada Senhora Maria Vieira da Silva.

Matérias analisadas no expediente:
1. Moções de Pesar – a Mesa Diretora as encaminhará.
2. Indicações – a Mesa Diretora as encaminhará.
3. Moções de Congratulações: Foram aprovadas por unanimidade.

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. Antes de iniciar a discussão 
das emendas, os autores das Emendas Não Impositivas no 1, Vereador Israel 
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Francisco de Oliveira, no 16, Vereador Rafael Marreiro de Godoy, nos 22, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 31, 32 e 33, Vereador Alfredo Fernandes Estrada,  e no 34, 
Vereador Rogério Jean da Silva, solicitaram, por meio de Requerimento Verbal, a 
retirada de suas emendas. O Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade. 
Em seguida, o Presidente colocou, em segunda discussão e votação nominal, com 
quórum de maioria absoluta, as Emendas Impositivas nos 4, 5, 6 e 7, de autoria 
do Vereador José Alexandre Pierroni Dias, nos 8, 9 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. Após isso, o Presidente 
colocou, em segunda discussão e votação nominal, com quórum de maioria 
absoluta, o Projeto de Lei Nº 41/2020-E, o qual foi aprovado por unanimidade. Por 
fim, o Presidente colocou, em discussão e votação nominal, a Redação Final ao 
Projeto de Lei nº 041/2020-E, a qual foi aprovada por unanimidade.

2. Projeto de Lei Nº 47/2020-E, de 13/11/2020, de autoria do Poder Executivo, que 
“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 
29.325,23 (vinte e nove mil, trezentos e vinte e cinco reais e vinte e três 
centavos)”. O Presidente colocou o projeto, em primeira discussão e votação 
nominal, com quórum de maioria absoluta, o qual foi aprovado por unanimidade.

3. Projeto de Lei Nº 48/2020-E, de 13/11/2020, de autoria do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 
6.735.000,00 (seis milhões, setecentos e trinta e cinco mil reais)”. O Presidente 
colocou o projeto, em primeira discussão e votação nominal, com quórum de 
maioria absoluta, o qual foi aprovado por unanimidade.

Explicação Pessoal: 
1. Vereador Etelvino Nogueira: Aponta que não se debruçou sobre a pandemia. A 

mesma é algo atual e deve ser devidamente respeitada. Todavia, em campanha 
eleitoral, a população se abraçou e comemorou a nível nacional. Comenta que 
não há em nosso município políticas públicas sobre habitação popular, visto que 
em meados dos anos 80 houve um grande erro por parte do Poder Executivo e a 
criação dos famosos condomínios, que alguns são feitos de maneira irregular, 
assim como os loteamentos. Lamenta que não foi possível convencer ao Poder 
Executivo, no decorrer dos anos, sobre a criação de política pública habitacional. 
Comenta com o prefeito eleito Guto Issa sobre a aprovação do Plano Diretor e a 
preocupação com o crescimento organizado do município. Comenta que 
passaram alguns candidatos no bairro do Pilão d’água dizendo que poderia ser 
realizadas determinados serviços públicos, o que leva a população a cobrar este 
vereador. Todavia, a prefeitura precisa regularizar vários fatores por não ter 
fiscalizado – o problema está aí e deve ser resolvido, aponta. Outro problema é a 
falta d’água, alerta.

2. Vereador José Luiz da Silva César: Inicia suas considerações relatando sua 
felicidade na comemoração da vitória do prefeito eleito Guto Issa, diz achar que a 



4

população está otimista com essa eleição. Parabeniza a todos os quinze 
vereadores deste mandato atual. Comenta sobre o Vereador Mauro que mesmo 
com mais de mil votos e não se elegeu. Ressalta os problemas da democracia. 
Finaliza exaltando os trabalhos realizados por vereadores e funcionários neste 
mandato.

Encerram-se os trabalhos às 15h40min.

ISRAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
Presidente

JULIO ANTONIO MARIANO
1º Vice-Presidente

RAFAEL TANZI DE ARAÚJO
2º Vice-Presidente

ETELVINO NOGUEIRA
1º Secretário

ALACIR RAYSEL
2º Secretário
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