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Ata da 20ª Sessão Ordinária de 13 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 Roberto 
Martins Arruda, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Newton Dias Bastos, Rafael 
Marreiro de Godoy, Rafael Tanzi de Araújo e Rogério Jean da Silva.  
Vereador Ausente: Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo.  

Início dos trabalhos às 14:10. 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos pelo Vereador Marcos Roberto Martins Arruda. 

1. A Ata da 19ª Sessão Ordinária de 2020, realizada em 06 de julho de 2020, foi lida e 
aprovada por unanimidade; 

2. A Ata da 22ª Sessão Extraordinária de 2020, realizada em 06 de julho de 2020, foi 
lida e aprovada por unanimidade; 

3. A Ata da 23ª Sessão Extraordinária de 2020, realizada em 06 de julho de 2020, foi 
lida e aprovada por unanimidade; 

4. Leitura do relatório mensal sobre a execução de coleta, tratamento e destinação final 
do lixo na Estância Turística de São Roque, enviado obrigatoriamente pelo Executivo. 

5. Leitura do Relatório Final da Comissão de Assuntos Relevantes – CAR do Transporte 
Público, instituída com a finalidade de acompanhar os estudos referentes ao valor da 
tarifa de concessão de subvenção à concessionária prestadora de serviços de 
transporte público coletivo no Município de São Roque, bem como a renovação do 
contrato ocorrida em 2016. 

6. Leitura do Voto em Separado do Vereador José Luiz da Silva César ao Relatório 
Final da Comissão de Assuntos Relevantes – CAR do Transporte Público, instituída 
com a finalidade de acompanhar os estudos referentes ao valor da tarifa de 
concessão de subvenção à concessionária prestadora de serviços de transporte 
público coletivo no Município de São Roque, bem como a renovação do contrato 
ocorrida em 2016. 

7. Leitura do Balancete da Despesa de Junho da Câmara Municipal da Estância 
Turística de São Roque. 

Projetos do Legislativo: 
1. Projeto de Lei Nº 32/2020-L, de 29/06/2020, de autoria do Vereador Rogério Jean da 

Silva, que “Dá a denominação de ‘Rua Valdeci Custódio Gomes’ à via pública 
localizada no Loteamento Chácaras Boqueirão”. 

2. Projeto de Lei Nº 33/2020-L, de 07/07/2020, de autoria do Vereador José Alexandre 
Pierroni Dias, que “Altera o Art. 3º, da Lei nº 4.860, de 01 de Outubro e 2018”. 

Requerimentos: 
1. Vereador José Luiz da Silva César: Nº 64 - Solicita informações sobre a aquisição 
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de viaturas para a Guarda Municipal em decorrência de convênio firmado com o 
Ministério da Justiça e Segurança Pública (Convênio 880882/2018), cuja abertura de 
crédito no Orçamento se deu pela Lei nº 4.907, de 16 de Janeiro de 2019. 

2. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Nº 65 - Solicita informações 
referentes a prestação de contas do Estacionamento Rotativo (Zona Azul) no 
Município; Nº 66 - Solicita informações referentes as reais condições financeiras da 
Prefeitura Municipal até o presente momento. 

Indicações: 
1. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 421 - Solicita a realização das manutenções 

necessárias por toda a extensão da Avenida Prefeito  Bernardino de Lucca; Nº 430 - 
Solicita serviços de motoniveladora e cascalhamento nas ruas do Loteamento 
Mombaça I, II, III, e Loteamento das Acácias, Bairro do Saboó; Nº 431 - Solicita 
serviços de motoniveladora e cascalhamento nas ruas do Bairro Alto do Sabiá, 
Distrito de São João Novo; Nº 432 - Solicita serviços de motoniveladora e 
cascalhamento nas estradas da Lagoa, Pilão D'água, da Pedra, Taipas de Pedra, 
Bairro Taipas de Pedra; Nº 433 - Solicita serviços de motoniveladora e 
cascalhamento nas ruas do Loteamento Taipas de Pedra e Loteamento Lago Azul, 
Bairro Juca Rocha; Nº 434 - Solicita providências, junto à empresa de Transporte 
Coletivo no Município (Mirage), para que sejam ampliados alguns horários de linhas 
de ônibus na região do Bairro do Pavão; Nº 435 - Solicita providências, junto ao 
Departamento de Fiscalização e Guarda Municipal, para intensificar a fiscalização 
nos finais de semana, nos bairros mais afastados, em chácaras de aluguel que estão 
excedendo no barulho e perturbação do sossego da população; Nº 436 - Solicita 
providências referentes a serviços de motoniveladora e cascalhamento das ruas do 
Loteamento Clube dos Oficiais, Jardim Camargo, Sun Valley, Las Brisas, Bairro do 
Carmo; Nº 437 - Solicita providências, junto ao Departamento de Obras, para que 
sejam abastecidas com água as casas no Bairro Alto do Sabiá, Distrito de São João 
Novo; Nº 438 - Solicita providências, junto à Fiscalização, para que seja feita vistoria 
em esgoto que está sendo despejado no lago no Loteamento das Acácias, Bairro do 
Saboó. 

2. Vereador Julio Antonio Mariano: Nº 418 - Solicita que a enorme valeta existente 
na Estrada dos Moraes seja eliminada; Nº 419 - Solicita que seja colocada 
iluminação pública nos trechos que ainda não têm na Estrada dos Moraes; Nº 420 - 
Solicita a colocação de lombadas ao longo da Rua Alcides Vieira no Jardim Marieta. 

3. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 422 - Solicita 04 bicos de luz na Rua Valdeci 
Custódio Gomes, Bairro Chácara Boqueirão; Nº 423 - Solicita 03 bicos de luz na 
Alameda Umbaubas, Planalto Verde; Nº 424 - Solicita 04 bicos de luz na Estrada do 
Moinho defronte ao imóvel nº 821, Chácara do Boqueirão; Nº 425 - Solicita 
motonivelamento e cascalhamento por toda extensão da Estrada da Fonte.; Nº 427 - 
Solicita a colocação de 05 bicos de luz na Travessa Maria Paschoina Isolina Salvetti 
de Oliveira, Bairro Santo Antonio; Nº 428 - Solicita 01 bico de luz defronte ao imóvel 
nº 193 na Rua Valcir Lucas, Chácara Boqueirão; Nº 429 - Solicita dois bicos de luz 
na Estrada do Candor, na altura do imóvel nº 211, Bairro do Guaçu. 

4. Vereador Rogério Jean da Silva, Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Nº 426 - 
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Solicita motonivelamento e cascalhamento por toda extensão da Estrada do 
Sorocamirim. 

Moções: 
1. Vereador Alacir Raysel: Nº 99 - De Pesar pelo falecimento da Senhora Terezinha 

de Jesus Videira Agostini. 
2. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 93 - De Apoio à carta aberta da Associação dos 

Profissionais de Educação de São Roque (APE – SR) enviada ao Governador João 
Doria, na qual os educadores mostram-se extremamente preocupados com a 
maneira pela qual a volta às aulas será realizada. A moção foi aprovada por 
unanimidade, em única discussão e votação nominal, com quórum de maioria 
simples. 

3. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Nº 100 - De Pesar pelo falecimento do 
Senhor Benedito Prestes. 

4. Vereador Newton Dias Bastos: Nº 97 - De Pesar pelo falecimento da Senhora Jacy 
Pereira Santiago, carinhosamente conhecida como Dona Zica; Nº 95 - De 
Congratulações a Empresa LATEX em face a comemoração de seus 67 anos. A 
moção foi aprovada por unanimidade, em única discussão e votação nominal, com 
quórum de maioria simples. 

5. Vereador Newton Dias Bastos, Alacir Raysel, Marcos Roberto Martins Arruda: 
Nº 96 - De Pesar pelo falecimento do Senhor Luciano Collini. 

6. Vereador Rogério Jean da Silva, Alacir Raysel, Marcos Roberto Martins Arruda: 
Nº 98 - De pesar pelo falecimento do Senhor Osvaldo Leopoldo Filho. 

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

Tribuna: 
1. Vereador José Luiz da Silva César: Abre sua fala anunciando que detalhará o 

motivo de ter elaborado relatório em posição contrária à comissão CAR, envolvida 
com o assunto do subsídio do transporte municipal. Afirma que a empresa Polo 
Planejamento fez a contagem de passageiros de apenas três das dezenove linhas de 
ônibus da cidade. Declara também que, tendo verificado dados referentes à 
quilometragem rodada anualmente pela empresa Mirage, constatou queda de 5% de 
2019 para 2018 e de 6% de 2020 para 2019. Cita dados de algumas cidades 
vizinhas: Santana do Parnaíba, com 139.447 habitantes, atendida pela Urubupungá, 
tem passagem fixada em R$ 4,50, sem subsídio; Carapicuíba, com 400 mil 
habitantes, atendida pelas empresas Eireli e Del Rey, também tem passagem fixada 
em R$ 4,50, sem subsídio; diante do exposto (e de dados de outras cidades que não 
chegaram a ser apresentados na fala) o vereador argumenta que a tarifa de equilíbrio 
de R$ 6,22 e o subsídio mensal da prefeitura no valor de R$ 701.655,00 não se 
justifica em face do apresentado pela Mirage. Ressalta que não duvida da idoneidade 
da pesquisa da Polo Planejamento. Questiona, na verdade, as limitações da 
pesquisa e recomenda que a Polo Planejamento refaça o trabalho de campo, já que, 
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a seu ver, os dados refletem somente os relatórios da própria Mirage. Declara ainda 
que as folhas da pesquisa estão totalmente rasuradas, indicando que o trabalho, 
aparentemente, foi feito às pressas. Por esse motivo, encaminhou ofício para a 
Câmara e para a empresa solicitando que a pesquisa seja refeita. 

2. Vereador Julio Antonio Mariano: Questiona parcialmente os dados apresentados 
pelo vereador José Luiz da Silva César afirmando que solicitou à DTL que verifique o 
status de gratuidade das cidades vizinhas, pois, para uma comparação justa, seria 
necessário que se soubesse como cada uma das cidades lida com a questão do 
pagamento do passe escolar e do passe para idosos. Menciona também a idade a 
partir da qual se aplica a gratuidade aos idosos, que pode variar de cidade para 
cidade, e a prevalência da população idosa em São Roque. Afirma que é provável 
que a prefeitura faça uma licitação no início do próximo ano e se diz realizado com o 
trabalho da Polo Planejamento que, segundo o vereador, também foi responsável 
pela adoção da gratuidade do transporte em Vargem Grande Paulista. Aponta, no 
entanto, que tal medida deve ser revertida após as eleições ou o fim do mandato do 
atual prefeito por conta do aumento do número de usuários mensais, que subiu de 
cerca de 25 a 30 mil para um total superior a 120 mil pessoas. Argumenta que o 
dinheiro gasto com a Polo Planejamento teve utilidade por conta do norte que se 
pôde abrir para a negociação de novas licitações. Acredita que, verificados os dados 
conforme detalhados no começo de sua fala, o valor estimado será próximo do valor 
sugerido pelo relatório. Afirma também que sua posição foi tomada em concordância 
com os vereadores Etelvino Nogueira e Rogério Jean da Silva, membros da CAR. 
Assim, discorda respeitosamente do vereador José Luiz da Silva César e aguarda 
oportunidade de conhecer a fundo os dados referidos por aquele a fim de se 
posicionar oficialmente sobre o relatório. 

3. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Afirma que votou contra o subsídio da 
empresa e, portanto, não tem muito o que falar a respeito. Também afirma que não é 
contra a ideia de subsídio em si, pois empresas precisam pagar seus funcionários, 
lucrar e prestar bom serviço. Cita a extinção da linha exclusiva de São João Novo e 
critica a linha que passa por Mailasqui e São João Novo por conta do atraso que 
esse percurso impõe aos passageiros. Conclui essa parte dizendo que o subsídio 
não foi bem aproveitado. Prossegue criticando a atuação do Sr. Claudinei, 
responsável pelo departamento de obras da prefeitura, argumentando que São João 
Novo encontra-se abandonada, com obras paradas, sem motoristas, sem caminhão e 
sem retroescavadeira. Segundo o vereador, tais recursos foram movidos para outras 
localidades com o intuito de favorecer outrem em detrimento do atendimento à 
população do distrito. Isenta o prefeito das mesmas críticas pois acredita que o 
problema ainda não é de seu conhecimento, visto que a tarefa é de responsabilidade 
do Sr. Claudinei, chefe do departamento de obras. Cita favoravelmente a atuação do 
vereador Flávio Brito na região e lamenta que não sejam providos os equipamentos 
necessários para que tais esforços se concretizem. Ressalta o status administrativo 
independente da região, cuja manutenção é também uma conquista, em suas 
palavras. Dirige-se diretamente ao prefeito mais uma vez, isentando-o novamente de 
culpa mas solicitando que converse sobre a situação de São João Novo com o chefe 
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do departamento de obras, o Sr. Claudinei. 
Ordem do Dia: 

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”. O Vereador Alfredo Fernandes Estrada 
solicitou o adiamento da Primeira Discussão do Projeto de Lei Complementar Nº 
001/2020-E para a próxima sessão; este requerimento verbal foi rejeitado por 8 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 e Rogério Jean da Silva, e por 5 
votos favoráveis, dos Vereadores Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira, 
José Luiz da Silva César, Rafael Marreiro de Godoy e Rafael Tanzi de Araújo, em 
única discussão e votação nominal, com quórum de maioria simples. O projeto foi 
aprovado por 12 votos favoráveis, dos Vereadores Alacir Raysel, Alfredo Fernandes 
Estrada, Flávio Andrade de Brito, José Alexandre Pierroni Dias, José Luiz da Silva 
César, Julio Antonio Mariano, 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, e por 1 voto contrário, do Vereador Etelvino 
Nogueira, em primeira discussão e votação nominal, com quórum de maioria 
absoluta. 

2. Requerimento Nº 64/2020 - Foi rejeitado por 8 votos contrários, dos Vereadores 
Alacir Raysel, Flávio Andrade de Brito, 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 Alexandre Pierroni 
Dias, José Luiz da Silva César e Rafael Tanzi de Araújo, em única discussão e 
votação nominal, com quórum de maioria simples. 

3. Requerimentos Nº 65 e 66/2020 – Prejudicados em face da ausência do Vereador 
Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, autor das proposições. 

Explicação Pessoal:  
1. Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Agradece ao departamento de obras pelo 

atendimento a alguns pedidos. Concorda com o vereador Rafael Marreiro de Godoy 
quanto à situação de São João Novo e pontua que o mesmo ocorre com Maylasky há 
pelo menos quatro anos, mesmo com inúmeras solicitações realizadas. Agradece a 
Marcelo e ao prefeito Cláudio Góes por ter contato direto com ambos, visto que 
comumente ofícios encaminhados ao setor responsável acabam sendo ignorados. 
Solicita que o prefeito converse com o departamento de obras e envie caminhões 
para os locais. Agradece aos vereadores Etelvino Nogueira e Flávio Brito pela 
assinatura do documento enviado à prefeitura na semana anterior, que demanda 
medidas em relação à falta de linhas de ônibus para atender as regiões 
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mencionadas. Lamenta-se pelas cobranças não atendidas. Afirma que, há pouco 
tempo, encaminhou ao gabinete do prefeito um pedido de que o subsídio seja pago 
proporcionalmente ao número de linhas em funcionamento. Entende que o subsídio é 
necessário, mas considera inadmissível que ele seja pago a uma empresa que “fica 
parada na garagem”. Também comenta a decisão do Ministério Público de cortar o 
pagamento do subsídio, argumentando que, mesmo que venha a ser revertida, ela 
prova que o órgão público enxergou o mesmo problema apontado por alguns dos 
vereadores. Considera a decisão sensata. 

2. Vereador Rogério Jean da Silva: Tomando a precaução de não mencionar nenhum 
nome diretamente em sua fala, queixa-se de um vereador que afirmou ter sido 
procurado por guardas municipais para responder sobre a emenda enviada a São 
Roque pelo Major Olímpio no valor de R$ 340.500,00. Questiona, então, se o 
vereador em questão sabe o que é uma emenda parlamentar e como funciona sua 
tramitação e destinação. Declara que esse mesmo vereador, não sendo de primeiro 
mandato, não conseguiu nenhum recurso de emenda para São Roque. Afirma que 
esse vereador não só nunca se preocupou com a Guarda Municipal como também 
proferiu palavras de baixo calão a um operador de rádio no dia 8 de maio, ao solicitar 
uma viatura. Também afirma que esse vereador havia prometido um veículo à 
Guarda Municipal e ainda não o conseguiu. Lembra que ainda há cinco meses para o 
cumprimento da promessa. Argumenta que o vereador deve respeitar a instituição e, 
se deseja informações fidedignas sobre ela, deveria ter se dirigido ao comandante da 
Guarda Municipal. Jean declara ainda que, enquanto vereador, conseguiu trazer 
recursos para a cidade suficientes para cobrir seu próprio mandato e os dois 
mandatos do vereador em questão. Sugere, então, que esse vereador apresente 
seus feitos. Também critica a menção negativa desse vereador à aquisição de um 
veículo para o Corpo de Bombeiros, instituição que, segundo Jean, passou por 
dificuldades em tempos recentes e só agora encontra-se em condição um pouco 
melhor. Ressalta que a instituição não atende somente a cidade de São Roque e 
defende que o município ofereça o melhor para seu funcionamento, visto que muitos 
outros municípios desejariam contar com um Corpo de Bombeiros próprio tal como 
São Roque pode. 

3. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Cita, incluindo a si mesmo, os vereadores 
que votaram contra o subsídio à Mirage: Rafael Marreiro, José Luiz da Silva César, 
Flávio Brito e Guto Issa. Pontua que a decisão do Ministério Público atesta que o voto 
contrário desses vereadores no passado era justificado. Defende que, mesmo com o 
pagamento do subsídio, a Mirage vem diminuindo o número de linhas em 
funcionamento nos últimos anos e faz menção aos dados expostos pelo vereador 
José Luiz da Silva César referentes à quilometragem anual rodada pelos ônibus da 
empresa. Insta o prefeito a lidar diretamente com o problema, pois considera injusto 
que a população pague por um serviço deficiente. 

4. Vereador Etelvino Nogueira: Explica que votou contra o projeto porque defendia 
que era preciso encontrar uma maneira de acudir os comerciantes e prestadores de 
serviço, que têm enfrentado a pandemia. Alerta os outros vereadores quanto a fazer 
menções diretas a empresas específicas. Afirma que, de fato, com a vinda de 
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determinada empresa, a cidade se beneficiará, pois o artigo quarto da lei postula que 
ela terá de fazer um investimento de 50 milhões de reais e ter uma renda de 500 
milhões. Diz, então, que se trata de um projeto um tanto restrito por conta dessas 
condições. Menciona também o artigo nono da lei, apontando que o grupo 
empresarial só receberá o benefício previsto em lei se estiver agregado ao grupo 
econômico. Aponta que pessoas jurídicas do município que possam prestar o mesmo 
serviço não serão beneficiadas se não atenderem a esse critério. Argumenta que é 
por conta dessas restrições que discutiu a questão com o Presidente e o Dr. Bonino. 
Afirma que a empresa que vier o fará por causa do grupo instalado na região da 
Castelo. Relembra que “deu a cara a tapa pelo município” enquanto muitos eram 
contra o projeto. Lamenta que gostaria de ter melhorado o projeto que, embora muito 
bom, considera muito restritivo, coisa que o preocupa, tendo em vista a condenação 
da Mirage. Recomenda que os vereadores redobrem os cuidados com suas atitudes 
e lamenta a situação em que se encontra envolvido o prefeito de São Roque. 

5. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Discorre sobre a evolução do município no 
último mandato. Menciona a grave situação em que se encontrava a Santa Casa e a 
recuperação da instituição, que hoje paga salários corretamente; menciona também a 
licitação do lixo e a locação de veículos. Afirma que, apesar das dificuldades, o 
município e a Santa Casa têm conseguido enfrentar a pandemia. Compartilha, a 
partir disso, um sentimento de missão cumprida e de avanço na direção correta. 
Agradece e parabeniza a todos os vereadores pela votação do projeto que atrairá 
empresas para o município. Declara que o projeto não é da situação, da oposição ou 
do prefeito, mas sim de São Roque, que caminha para a prosperidade com esse 
grande passo dado. 

Encerram-se os trabalhos às 17h56min. 
 
 
 

 
 


