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Ata da 41ª Sessão Ordinária de 7 de dezembro 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 14:08. 
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 40ª Sessão Ordinária de 2020, realizada em 30 de novembro de 2020, 
foi lida e aprovada por unanimidade. 

2. 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 01/11/2020 a 30/11/2020, em atendimento à Lei Municipal nº 
4.458, de 22/09/2015. 

3. O Primeiro Secretário fez a leitura dos relatórios referentes às receitas e 
despesas, correspondentes ao 5º Bimestre/2020, de autoria do Departamento de 
Finanças da Prefeitura, em cumprimento à Lei Complementar nº 101, de 04 de 
maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal. 

4. O Primeiro Secretário fez a leitura do OFÍCIO VEREADOR Nº 1.153/2020, de 
01/12/2020, de autoria do Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, 
que justifica a ausência na 40ª Sessão Ordinária, realizada em 30/11/2020. O 
Presidente colocou o Requerimento em única discussão e votação nominal, com 
quórum de maioria simples, o qual foi aprovado por unanimidade. 

Projetos do Executivo: 
1. Projeto de Lei Nº 50/2020-E, de 04/12/2020, de autoria do Poder Executivo, que 

“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 
600.000,00 (seiscentos mil reais)”. 

2. Projeto de Lei Nº 51/2020-E, de 04/12/2020, de autoria do Poder Executivo, que 
“Altera o § 2º do artigo 177 da Lei 2.209, de 01 de fevereiro de 1994, e dá outras 
providências”. 

3. Projeto de Lei Nº 52/2020-E, de 04/12/2020, de autoria do Poder Executivo, que 
“Altera o artigo 1º, da Lei n° 4.484, de 23 de setembro de 2015, que instituiu a 
contribuição destinada à amortização do déficit técnico atuarial, e dá outras 
providências”. 

Projetos do Legislativo: 
1. Projeto de Lei Nº 52/2020-L, de 03/12/2020, de autoria do Vereador Mauro 
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Salvador Sgueglia de Góes, que “Dá denominação a vias públicas localizadas no 
Bairro Cascavel, Distrito de Canguera”. 

2. Projeto de Lei Nº 53/2020-L, de 04/12/2020, de autoria do Vereador José Luiz da 
Silva César, que “Dá a denominação de ‘Viela Leonilda Cobello Costa’ à viela 
pública do Loteamento Vinhas do Sol”. 

Indicações: 
1. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 761 - Solicita a realização de manutenção na 

Creche, EMEI e EMEF Dr. Rabindranath Tagore dos Santos Pires, localizada no 
Bairro do Carmo; Nº 762 - Solicita a manutenção em geral na Escola Prof. 
Joaquim da Silveira Santos, Bairro Juca Rocha, Escola Benedito dos Santos 
Rocha, Bairro Taipas de Pedra, Escola Mirim, Bairro Mirim, e Escola Antônio 
Cavaglieri, Bairro do Pavão; Nº 763 - Solicita que seja providenciada, através do 
Núcleo de Regularização Cadastral e Imobiliária da Prefeitura, a regularização da 
Vila do Carmo, junto ao Programa Cidade Legal do Governo do Estado; Nº 764 - 
Solicita que seja providenciada, através do Núcleo de Regularização Cadastral e 
Imobiliária da Prefeitura, a regularização dos condomínios Portal do Carmo, 
Recanto do Sabiá, Vale das Andorinhas, entre outros que se encontrem na 
mesma situação em nosso Município; Nº 765 - Solicita providências, junto ao 
Poder Executivo e Departamento competente, para que seja feito um projeto de 
reforma do espaço que funciona o CAPS II - Centro de Atendimento Psicossocial; 
Nº 766 - Solicita providências, junto ao Departamento de Meio Ambiente, para 
que seja realizada a poda da árvore no espaço em que funciona o CAPS II - 
Centro de Ação Psicossocial; Nº 767 - Solicita providências, junto ao 
Departamento de Meio Ambiente, para que seja concluída a discussão do Plano 
Diretor, para que o mesmo contemple Políticas Públicas Habitacionais em nosso 
Município; Nº 768 - Solicita providências, junto ao Departamento competente, 
para que seja concluída a revisão do contrato da Sabesp, e assim discutir e 
ampliar o investimento nos bairros mais afastados do Município; Nº 769 - Solicita 
providências, junto ao Departamento de Saúde, para que seja ampliada em todos 
os postos de saúde do município, ou em Campanhas, a realização de testes 
rápidos de COVID-19 e, assim, ter uma noção e controle dessa doença em nosso 
Município; Nº 770/2020 - Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e 
cascalhamento nas ruas dos loteamentos Clube dos Oficiais, Sun Valley, Las 
Brisas e Horizonte Verde l, ll, lll e IV. 

2. Vereador José Luiz da Silva César: Nº 757/2020 - Solicita a implantação de 
poço artesiano popular no Bairro do Saboó, se possível, próximo ao Morro do 
Saboó. 

3. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 758 - Solicita serviços de roçada na Sede 
do Canil da GCM; Nº 759 - Solicita reparos na saída do asfalto da Estrada do 
Carmo entrando na Estrada da Serrinha do Carmo; Nº 760/2020 - Solicita reparo 
do asfalto no encontro da Avenida Três de Maio com a Rua José Henrique da 
Costa, Bairro do Cambará. 

Moções: 
1. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Nº 206/2020 - De Pesar pelo falecimento 
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do estimado Senhor Nayr Tadeu Leal. 
2. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Nº 204/2020 - De 

Congratulações a Kelli Morales em face da conquista como Vice-Campeã no 
torneio nacional de CrossFit. O Presidente colocou a moção em única discussão 
e votação nominal, com quórum de maioria simples, a qual foi aprovada por 
unanimidade. 

3. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Nº 208/2020 - De Pesar pelo 
falecimento do estimado Senhor Antônio de Moraes. 

4. Vereadores Marcos Roberto Martins Arruda, 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, 
Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Newton Dias Bastos, Rafael Marreiro de 
Godoy, Rafael Tanzi de Araújo e  Rogério Jean da Silva: Nº 211/2020 - De 
Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Milton Eliodoro de Camargo, mais 
conhecido como Mirto Bota. 

5. Vereadores Newton Dias Bastos, Israel Francisco de Oliveira, Julio Antonio 
Mariano, Alacir Raysel, Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira, Flávio 
Andrade de Brito, José Alexandre Pierroni Dias, José Luiz da Silva César, 
Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, Marcos Roberto Martins Arruda, 
Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Rafael Marreiro de Godoy, Rafael Tanzi 
de Araújo e Rogério Jean da Silva: Nº 207/2020 - De Congratulações ao 
Servidor Público Marcelo Marques da Silva em face dos relevantes serviços 
prestados ao Município da Estância Turística de São Roque. O Presidente 
colocou a moção em única discussão e votação nominal, com quórum de maioria 
simples, a qual foi aprovada por unanimidade. 

6. Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Nº 212/2020 - De Pesar pelo falecimento do 
estimado Senhor Francisco. 

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. 

Tribuna: 
1. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Inicia seu discurso registrando seus 

pesares em razão do falecimento do Senhor Mirto Bota. Comenta que este 
acontecimento resultou na perda de um dos maiores muladeiros do Brasil. Faz 
considerações sobre a história de Mirto, fala sobre toda a sabedoria e legado que 
o mesmo deixará. Relata a importância em se fazer o que ama para que se tenha 
a longevidade da vida. Comenta sobre as suas idas a romaria para a cidade de 
Aparecida do Norte, exalta sua inteligência em como conduzia essas viagens. 
Finaliza seu discurso desejando que sua história e sabedoria seja transmitida 
para todos.   

2. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Cumprimenta os familiares do saudoso 
Senhor Mirto Bota que faleceu no dia seis de dezembro. Comenta a importância 
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de Mirto para a história de nossa cidade, relembra a homenagem que o mesmo 
ganhou nesta Casa de Leis, destaca a proximidade que teve com alguns 
Vereadores, finaliza desejando pêsames a toda a família. 

Ordem do Dia: 
1. Projeto de Lei Nº 47/2020-L, de 26/11/2020, de autoria do Vereador Etelvino 

Nogueira, que “Altera a Lei Municipal nº 4.805, de 22 de maio de 2018, que 
dispõe sobre a oficialização da Rota Turística Saboó e Castello”. O Presidente 
colocou o projeto em única discussão e votação nominal, com quórum de maioria 
simples, o qual foi aprovado por unanimidade. 

2. Projeto de Lei Nº 48/2020-L, de 26/11/2020, de autoria do Vereador Flávio 
Andrade de Brito, que “Dá a denominação de ‘Viela Antônio Noronha’ à viela 
pública com início na Rua Alcindo Corrêa Godoy”. O Presidente colocou o projeto 
em única discussão e votação nominal, com quórum de maioria simples, o qual 
foi aprovado por unanimidade. 

3. Projeto de Lei Nº 49/2020-L, de 27/11/2020, de autoria Vereador Alacir Raysel, 
que “Estabelece as dimensões da Rua das Papoulas, localizada na Vila Mike”. O 
Presidente colocou o projeto em única discussão e votação nominal, com quórum 
de maioria simples, o qual foi aprovado por unanimidade. 

4. Projeto de Lei Nº 50/2020-L, de 27/11/2020, de autoria de Mauro Salvador 
Sgueglia de Góes, que “Altera a Lei Municipal nº 4.894/2018, que alterou a Lei nº 
3.052, de 04/05/2007, que "Dá denominação de ‘Travessa Soldado Ferreira’ a via 
pública localizada no Bairro de Gabriel Piza"”. 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 Etelvino Nogueira: Inicia sua oratória comentando sobre a situação da 

pandemia, diz que será um grande desafio para a nova administração municipal, 
estadual e federal, tendo em vista a segunda onda da doença que atinge o nosso 
país, relata que os casos de óbito aumentaram em um curto espaço de tempo. 
Diz acreditar que o Prefeito eleito Guto Issa trará os suportes necessários para o 
hospital Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Roque. Alerta a 
população para que as atitudes sejam tomadas com razoabilidade e com bom 
senso, tendo em vista a pandemia que enfrentamos, pois a prioridade é a vida, 
cita a necessidade em redobrar os cuidados higiênicos.  

2. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Presta seus sentimentos a família do 
Senhor Mirto Bota, relata a importância do saudoso senhor para o nosso 
município. Comenta a fala do Vereador Etelvino, concorda com o fato de ser uma 
situação delicada e atípica, em especial para a nova administração municipal. 
Parabeniza a todos os parlamentares que não farão mais parte do atual cenário 
do município e cumprimenta todos aqueles que irão fazer parte da nova gestão. 
Frisa que o Poder Legislativo irá trabalhar junto com o Executivo para uma cidade 
melhor.  

3. Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Inicia sua oratória prestando seus 
sentimentos aos familiares do estimo Senhor Mirto Bota, faz considerações sobre 
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os ensinamentos que o mesmo deixou. Fala sobre a vacina CoronaVac, informa 
que a vacina está em última fase de testes e que em breve ocorrerá a vacinação, 
inclusive, informa as previsões para a imunização. Relata que ainda não há 
autorização da ANVISA, mas que as reações adversas são baixas, valendo o 
custo benefício da mesma. Parabeniza o Governador Dória pela preocupação e 
disponibilização da vacina para a população, explana a importância da mesma 
para a saúde pública e que não deve manter relações partidárias, pois é preciso 
poupar a vida de todos.  

4. Vereador José Luiz da Silva César: Comenta sobre os desafios que a próxima 
legislação terá, cita a questão do aterro sanitário, explana a sua necessidade 
para o nosso município, pois é gasto um valor exorbitante para este serviço em 
nossa cidade. Em relação ao solucionamento de problemas, cita a questão do 
espaço Vasco Barioni que há muito encontra-se abandonado. Fala sobre a 
necessidade em se ter uma área industrial com a finalidade de gerar empregos 
para todos, em especial os jovens. Faz elogios ao novo Prefeito eleito Guto Issa.    

Encerram-se os trabalhos às 15h56min. 
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