
 

Ata da 15ª Sessão Ordinária de 8 de junho de 2020. 
De acordo com a Resolução nº07/2020, de 27/04/2020. 

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 14h18min. 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos pelo Vereador Mauro salvador Sgueglia de Góes. 

1. A Ata da 14ª Sessão Ordinária de 2020, realizada em 01 de junho de 2020, foi lida e 
aprovada por unanimidade; 

2. O Primeiro Secretário faz a leitura do Ofício nº298/2020 do Poder Executivo, referente a 
solicitação de agendamento da Audiência Pública de Orçamento. 

3. O Primeiro Secretário faz a leitura do Edital nº31/2020 da Câmara Municipal de 
São Roque que torna público que se encontra na Câmara Municipal o Projeto de Lei 
nº25/2020-E, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2021 e dá 
outras providências” e informa que o mesmo encontra se para consulta na 
Coordenadoria Legislativa, assim como o Projeto no integra, no site da Câmara 
Municipal. 

4. O Primeiro Secretário faz a leitura do Edital nº 32/2020 referente a convocação de 
Audiências Públicas de Saúde, referente ao 1ª Quadrimestre de 2020. 

5. O Primeiro Secretário faz a leitura do Edital nº 33/2020 referente a convocação de 
Audiências Públicas de Orçamento, referente ao 1ª Quadrimestre de 2020. 

6. O Primeiro Secretário faz a leitura do Edital nº 34/2020 referente a convocação de 
Audiências Públicas para a apresentação e discussão Projeto de Lei nº25/2020-E, que 
dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2021 e dá outras providências”. 

Projetos do Legislativo: 
1. Projeto de Lei Nº 27/2020-L, 04/06/2020 de autoria do Vereador José Alexandre 

Pierroni Dias, que “Institui o Festival Cultural Paulo Freire de Literatura, Leitura e 
Produção de Textos da Cidade de São Roque”. 

2. Projeto de Lei Nº 28/2020-L, 04/06/2020 de autoria do Vereador José Alexandre 
Pierroni Dias, que “Declara Paulo Freire como Patrono da Educação do Município de São 
Roque”. 

3. Projeto de Lei Nº 29/2020-L, 04/06/2020 de autoria do Vereador José Alexandre 
Pierroni Dias, que “Institui o Prêmio Paulo Freire de Qualidade do Ensino Municipal e dá 
outras providências”. 
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4. Projeto de Lei Nº 30/2020-L, 08/06/2020 de autoria do Vereador Mesa Diretora 
2020, que “Fixa o subsídio dos Vereadores para a 18ª Legislatura (2021 a 2024)”. 

5. Projeto de Lei Nº 31/2020-L, 08/06/2020 de autoria do Vereador Mesa Diretora 
2020, que “Fixa o subsídio do Prefeito e do Vice-Prefeito para a 18º Legislatura 2021 a 
2024”. 

6. Projeto de Resolução Nº 10/2020-L, 01/06/2020 de autoria do Vereador José Luiz 
da Silva César, que “Prorroga o prazo de funcionamento da Comissão de Assuntos 
Relevantes (CAR), com o objetivo de promover a revisão do Regimento Interno da 
Câmara Municipal de São Roque”. 

7. Projeto de Resolução Nº 11/2020-L, 04/06/2020 de autoria do Vereador José 
Alexandre Pierroni Dias, que “Institui Sessão Solene em comemoração ao Prêmio Paulo 
Freire de Qualidade do Ensino Municipal”. 

Indicações: 
1. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 335 - Solicita providências urgente junto ao Dep. 

de Saúde para que seja colocado um médico para atender no Posto de Saúde no Bairro 
do Carmo.; Nº 336 - Solicita que seja reorganizado os agendamentos de consultas nos 
Postos de Saúde observando todos os protocolos sanitários; Nº 337 - Solicita 
providências para que, se necessário for, elabore edital para a realização de concurso 
público para a contratação urgente de novos fiscais para a Prefeitura.; Nº 338 - 
Solicita ao Dep. Jurídico que verifique a possibilidade dos funcionários do Dep. de Meio 
Ambiente notificar os infratores de agressões ao Meio Ambiente.; Nº 339 - Solicita que 
a Prefeitura edite o Decreto ou encaminhe um Projeto de Lei à Câmara para que a 
Guarda Municipal possa exercer o Poder de fiscalização, notificando ou até mesmo 
multando os agressores do Meio Ambiente, enquanto não haja concurso público para 
novos fiscais; Nº 340 - Solicita ao Dep. de Desenvolvimento Econômico para que seja 
criado um banco de dados em relação à quantidade de empresas do município que 
possam estar paralisando as atividades, mesmo após a reabertura parcial dos 
comércios neste momento de pandemia.; Nº 341 - Solicita ao Dep. de Educação para 
que quando for elaborar novas atividades utilizem um único arquivo (PDF), a fim de 
facilitar a impressão.; Nº 342 - Solicita que o Departamento de Obras faça a limpeza 
das canaletas de águas de chuva e das bocas de lobo às margens da Estrada Municipal 
do Carmo, até o Distrito de Canguera, bem como no trecho asfaltado da Estrada do 
Caetê.; Nº 349 - Solicita fiscalização redobrada com o uso de máscaras e álcool em gel 
devido a flexibilização na abertura dos comércios.; Nº 350/2020 - Solicita 
providências junto à empresa MIRAGE para que tome todos os cuidados necessários 
para atender os protocolos de segurança da Vigilância Sanitária, bem como, oferecer 
álcool em gel e exigir que a população utilize máscara. 

2. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 343 - Solicita que seja realizado o serviço de 
pintura das sinalizações de solo, mais precisamente as palavras “PARE” da rotatória 
defronte o depósito de materiais São Luiz, que é na Avenida Brasil e Rua Anhanguera.; 
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Nº 344 - Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento em 
todas as ruas do Bairro Monte Serrat.; Nº 345/2020 - Solicita a realização dos 
serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada do Moinho, no Bairro 
Chácaras Boqueirão. 

3. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Nº 346/2020 - Solicita a realização 
dos serviços de motonivelamento e cascalhamento na Rua Amora, localizada no Bairro 
do Saboó. 

4. Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Nº 347 - Solicita ao Poder Executivo que 
realize as trocas das lâmpadas queimadas, assim como a manutenção nos postes com 
defeitos, localizadas na Estrada do Sorocamirim; Nº 348/2020 - Solicita a realização 
dos serviços de operação tapa buraco na rua Joaquim Silveira Mello, Santa Quitéria. 

Moções: 
1. Vereadores Etelvino Nogueira, Alacir Raysel e Newton Dias Bastos: Nº 

65/2020 - De Pesar, pelo falecimento da estimada Senhora Eliza Maria de Lima 
2. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Nº 67/2020 - De Pesar pelo 

falecimento do estimado Senhor Sebastião Almeida. 
3. Vereador Newton Dias Bastos, Alacir Raysel e Marcos Roberto Martins 

Arruda: Nº 70/2020 - De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Alcides de 
Oliveira Pinto. 

4. Vereadores Newton Dias Bastos, Marcos Roberto Martins Arruda e Alfredo 
Fernandes Estrada: Nº 66/2020 - De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor 
Mauricio Caiuby de Oliveira; 

5. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 68 - De Pesar pelo falecimento do estimado 
Senhor Alexander Schubert; Nº 71/2020 - De Pesar pelo falecimento da Senhora 
Lourdes dos Santos; 

Matérias analisadas no expediente: 
1. Moção de Pesar – a Mesa Diretora as encaminhará. 
2. Indicações – a Mesa Diretora as encaminhará. 

Tribuna: 
1. Vereador Newton Dias Bastos: Inicia sua oratória fazendo algumas considerações 

diante da quarentena e a flexibilização da mesma, chamada de quarentena inteligente 
pelo Governo do Estado. Nesse sentido, pontua que os municípios devem ter maior 
comunicação entre eles, visto que alguns respeitam o decreto estadual sobre a 
quarentena e outros não. Ademais, há conflito entre Governo Federal e o Governo do 
Estado de São Paulo. Aponta que é favorável à determinadas regras postas pelo 
Governo do Estado, porém, é desfavorável em outras, a denominação por exemplo, que 
tira toda humildade do projeto. Ressalta a contrariedade do nome visto que faz-se 
aglomerações em prol de não realizar aglomerações, ironiza. Explica que a abertura do 
comércio por 4h resulta numa grande multidão a procura de determinada coisa ao 
mesmo tempo, enfatizando a aglomeração. Enaltece a seriedade e honestidade em 
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relação ao erário público da gestão do prefeito Cláudio Góes. Mostra-se pessimista com 
o futuro das cidades vizinhas que abriram seus comércios de maneira irresponsável, 
ademais, critica o fato de que se utilizam da Santa Casa de São Roque no momento que 
precisam. Comenta que ficou assustado ao ver fotos do Centro neste último final de 
semana e atribui a aglomeração ao fato de que o comércio abriu por apenas 4h, além 
da irresponsabilidade de quem saiu sem ser necessário. 

2. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Comenta que concorda com as palavras do 
Vereador Niltinho. Expõe ser totalmente contrário à volta às aulas pelas evidentes 
impossibilidades físicas de prevenção. Explica que o decreto feito pelo prefeito flexibiliza 
a quarentena, mas não é para as pessoas saírem as ruas de maneira irresponsável, pois 
ainda há risco de contágio. Apesar de ser favorável ao comércio para evitar a quebra da 
economia, aponta a inviabilidade do transporte público no que tange à pandemia em 
caso de volta às aulas.  

3. Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Parabeniza aos Vereadores Rafael Marreiro e 
Niltinho pelas suas palavras. Comenta que ficou assustado com o número de pessoas 
nas ruas em virtude da flexibilização e pede que as pessoas tenham cautela neste 
momento. Mostra-se favorável à reabertura do comércio no município em prol da 
economia. Todavia, não é necessário que saiam com toda a família às ruas. Ademais, é 
alarmante o número de pessoas sem máscaras. Questiona o motivo dos comerciantes 
terem parado de usar os serviços delivery, visto que há muitas pessoas que não 
querem sair de suas casas, mas a falta de delivery o obriga a sair. Portanto, sugere aos 
comerciantes que dêem continuidade ao serviço delivery em prol da quarentena. No 
que tange ao horário, sugere que aumente o número de horas de funcionamento do 
comércio. Pede à população que fiquem em suas casas e respeitem ao distanciamento 
social. 

4. Vereador Rogério Jean da Silva: Comenta que há muita "politização" sobre o 
momento que estamos vivendo, a política está tão em foco, que os médicos que são os 
principais agentes contra a pandemia, estão sendo ignorados. Enaltece a divisão que 
está acontecendo com a população, visto que o Governo Federal estabelece que faça 
algo, mas o Governo Estadual estabelece o contrário. Aponta que a população já não 
sabe em quem acreditar, posto que o Governo Federal tomou a decisão de omitir os 
dados sobre o novo coronavírus no país. Enaltece que todos os Vereadores são a favor 
da volta do comércio, a favor da volta à vida normal que tínhamos. A pior questão do 
Brasil é a falta de cultura do próprio povo, pois não respeitam às medidas de 
distanciamento social estabelecidas, critica. Explica que os agentes políticos não têm o 
conhecimento técnico sobre o assunto e devem respeitar aqueles que estudaram essas 
questões. Saúde e economia devem caminhar harmonicamente. Comenta sobre o 
absurdo de pessoas comemorarem a devolução dos respiradores ao Hospital São 
Francisco num momento em que necessitamos desses dispositivos. 

5. Vereador Etelvino Nogueira: Comenta a respeito da situação desconfortável que se 
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encontra o prefeito, visto que se faz algo diferente do Governo do Estado e dá errado, é 
duramente criticado. Explica que a situação é muito perigosa, pois o inimigo é invisível 
e a politicagem é utilizada no momento em que o conhecimento técnico é deixado de 
lado, assim causando prejuízo à população. Mostra-se entristecido com o fato que 
muitas pessoas são céticas em relação ao novo coronavírus: andam sem máscaras e 
não seguem às medidas estabelecidas sobre distanciamento social. Todavia, mostra-se 
positivo com a postura da prefeitura, trabalhando em prol da população e não deixando 
faltar o alimento e atendimento de quem mais precisa. Critica a postura adotada pelo 
Presidente da República e Governador de Estado, pois em 2018 eram aliados e agora 
brigam confundindo à população. Explica que essas pessoas que apresentam soluções 
fáceis ao problema que estamos vivendo é um farsa. O problema é real e a população 
deve manter os pés no chão, comenta. Aponta que é hora de união, menos conversa e 
mais ação.  

6. Vereador Flávio Andrade de Brito: Faz das palavras dos Vereadores que 
antecederam a este, as dele. Lembra de ter comentado na semana passada que flagrou 
várias pessoas desrespeitando à quarentena e o resultado foi o aumento de número de 
casos em São Roque. Explica que os testes são feitos somente nas pessoas que estão 
apresentando o quadro grave da doença, portanto, há muitas pessoas circulando com o 
vírus e não sabem que estão infectadas. Aponta ser favorável à reabertura do comércio, 
mas não concorda com o tempo de 4h, pois resulta em aglomeração. Explica que o 
problema do covid-19 não é algo oriundo dos políticos de São Roque, mas sim um mal 
que está prejudicando ao mundo todo. Pede à população que não saiam de suas casas 
a não ser que seja realmente necessário, pois não há testes para todos.  

Ordem do Dia: 
1. Projeto de Lei Nº 19/2020-L, 12/02/2020, de autoria de Rafael Marreiro de 

Godoy, que “Altera a Ementa e o Art. 1º, da Lei nº 3.909, de 22 de Novembro de 2012, 
e dá denominação a vias públicas localizadas no bairro São Julião, Distrito de São João 
Novo”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação nominal e 
maioria qualificada. 

2. Projeto de Resolução Nº 10/2020-L, 01/06/2020 de autoria do Vereador José 
Luiz da Silva César, que “Prorroga o prazo de funcionamento da Comissão de Assuntos 
Relevantes (CAR), com o objetivo de promover a revisão do Regimento Interno da 
Câmara Municipal de São Roque”. O Projeto foi rejeitado com 09 (nove) votos contrários 
e 05 (cinco) votos favoráveis dos Vereadores Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino 
Nogueira, Flávio Andrade de Brito, José Luiz da Silva César e Marcos Augusto Issa 
Henriques de Araújo em única discussão, votação nominal e maioria absoluta. 

Explicação Pessoal:  
1. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Relata a sua felicidade em realizar a sessão, 

mesmo com toda a dificuldade em que o país se encontra. Ressalta que houve a 
flexibilização do comércio desde a semana passa e diz ser contrário a algumas posições 
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do Governo Estadual. Fala que é muito pouco tempo para o comércio ficar aberto, visto 
que apenas 4 horas é inviável para uma população de consumidores. Diz achar que é 
por este motivo que está havendo aglomeração de pessoas nas ruas. Comenta que se 
sente solidário a todos os comerciantes que dependem daquela renda para sustento de 
suas famílias. Exalta sua tristeza em relação a situação da saúde pública e da 
politicagem decorrente deste problema.  

2. Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Inicia seu discurso relatando sobre um 
programa federal, com intuito de que as prefeituras solicitem e consigam recursos para 
facilitar o acesso da população nos postos de saúde, e principalmente no combate ao 
coronavírus. Comenta que o Governo Federal disponibilizará R$ 1,2 bilhões para a 
ferramenta de identificação precoce do vírus, bem como criará Centros de Atendimento 
e Centros Comunitários de enfrentamento à Covid-19 e exalta os benefícios dos 
mesmos. Explana sobre a abertura dos comércios, diz que há muita pressão por parte 
de todos em relação a isto, todavia reitera que é necessário ter cautela, pois por um 
lado há a necessidade de sustento e de outro há um vírus letal. 

3. Vereador José Luiz da Silva César: Diz concordar com os discursos anteriores dos 
nobres vereadores em relação ao COVID-19, salienta que o município tem autonomia e 
não precisa arremedar as medidas do Governo Estadual. Fala da imprescindibilidade 
dos líderes dos poderes do Executivo Municipais da nossa região se unirem neste 
momento. Comenta que o decreto do governador não serve para a nossa cidade mas 
apenas para municípios maiores. Relata que por conta dessa crise, certos programas 
importantes, como a arrecadação de agasalhos. Explana que está orgulhoso em relação 
a derrubada do pontilhão. Fala sobre o problema do asfaltamento da Estrada Quintino 
de Lima, comenta sobre a periculosidade do local especialmente neste período de 
chuva. 

4. Vereador Julio Antonio Mariano: Inicia sua oratória dizendo que nesta semana 
ocorreu a última reunião da Comissão que tratava acerca do subsídio sobre a Empresa 
Mirage. Agrade a todos os membros desta Comissão pelo comprometimento e por 
priorizar a transparência. Relata sobre s juros excessivos que algumas empresas estão 
cobrando quando o cliente quer quitar sua dívida, fala sobre a importância de procurar 
um órgão competente quando se sentir lesado. Pontua algumas observações sobre 
processo envolvendo o Hospital São Francisco a Prefeitura. 

5. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Esclarece algumas dúvidas acerca da 
fala do Vereador José Luiz, diz que o processo das cestas básicas passaram por uma 
licitação e que a prefeitura precisa aguardar os prazos dos recursos, relata que a 
previsão para a chegada das cestas é para esta sexta-feira, dia 12 de junho. Reitera 
que todas as cestas serão devidamente entregues. 

Encerram-se os trabalhos às 15h37min. 
 

 
 


