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Ata da 23ª Sessão Ordinária de 3 de agosto 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 14:16. 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos pelo Vereador Rafael Marreiro de Godoy. 

1. A Ata da 22ª Sessão Ordinária de 2020, realizada em 27 de julho de 2020, foi lida e 
aprovada por unanimidade; 

2. O Presidente comunicou os Senhores Vereadores que, a partir da proclamação do 
resultado da votação da Ata, o Expediente, incluindo a fase de uso da Tribuna, 
encerraria em 30 minutos, nos termos dos art. 277 do Regimento Interno, em face da 
Primeira Discussão e Votação do Projeto de Lei nº 025-E, de autoria do Poder 
Executivo, que “Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 2021 e dá 
outras providências”, assim como de suas respectivas Emendas. 

Requerimentos: 
1. Vereador José Luiz da Silva César: Nº 69 - Solicita informações relativas aos 

procedimentos a serem adotados pelo Poder Executivo após acórdão do TJ-SP que 
determinou a suspensão do pagamento do subsídio à empresa Mirage Transportes e 
demais providências. 

2. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Nº 70 - Solicita informações 
sobre a desapropriação da Rua das Papoulas; Nº 71 - Solicita informações sobre a 
eleição do conselho municipal de cultura. 

Indicações: 
1. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Nº 488 - Solicita poda de árvore na Avenida 

Três de Maio em frente ao imóvel nº 615. 
2. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 489 - Solicita providências, junto aos 

departamentos de Planejamento e Obras, para que realizada a construção da ponte, 
que há mais de um ano e meio caiu, no limite com Ibiúna, na Rua Capitulina dos 
Santos, Bairro do Pavão; Nº 490 - Solicita serviços de motoniveladora e 
cascalhamento nas ruas do Loteamento Mombaça I, II e III, Bairro do Mombaça; Nº 
491 - Solicita providências, junto aos departamentos de Planejamento e Jurídico da 
Prefeitura, para que seja rescindido o contrato, o quanto antes, com a empresa TPD 
que estava responsável pela obra do asfalto da Estrada do Caetê (2ª fase) para que 
seja chamada a segunda ou a terceira empresa classificada e, caso nenhuma aceite, 
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que seja feita uma nova licitação, o mais breve possível, para resolver esse 
problema da falta de finalização dessa obra; Nº 492 - Solicita serviço de "operação 
tapa-buraco" na Estrada Turística do Morro do Saboó, Bairro do Saboó; Nº 493 - 
Solicita providências, junto à empresa responsável pela manutenção de iluminação 
pública, referentes às lâmpadas acesas e apagadas na Estrada Turística do Morro 
do Saboó, Bairro do Saboó; Nº 494 - Solicita providências, junto à empresa 
responsável pela manutenção de iluminação pública, para que faça manutenção em 
lâmpadas apagadas e acesas nas estradas Municipal do Caetê, do Carmo, e 
Aguassaí, Bairro do Carmo; Nº 495 - Solicita providências, junto à SABESP, para 
que seja colocado mais um reservatório de água, de no mínimo 50.000l (cinquenta 
mil litros) ou 100.000l (cem mil litros), na Vila do Carmo, Bairro do Carmo, para 
atender à demanda da falta de água no referido local.; Nº 496 - Solicita serviço de 
"operação tapa-buraco" na Estrada Municipal do Carmo, Estrada do Quilombo e na 
Estrada Velha do Carmo, em especial próximo ao limite com o Município de Vargem 
Grande Paulista na Estrada do Carmo; Nº 509 - Solicita manutenção na quadra 
esportiva da Escola Dr. Rabindranath Tagore dos Santos Pires, Bairro do Carmo. 

3. Vereador Julio Antonio Mariano: Nº 497 - Solicita limpeza de mato e colocação de 
iluminação na viela do Bairro Paisagem Colonial que interliga as ruas: Tomás 
Antonio Gonzaga com a Travessa Guilhermino Vieira Duro; Nº 498 - Solicita a 
colocação de refletores na lateral da escola Tetsu Chinone, com a finalidade de 
iluminar a viela que interliga a rua Tomás Antonio Gonzaga com a Rua Mem de Sá e, 
também, que seja efetuada a limpeza de mato. 

4. Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Nº 499 - Solicita a instalação de uma lombada na 
Rua Giuseppe Primiani; Nº 500 - Solicita a instalação de uma lombada na Rua Jorge 
Araújo (próxima à "Oficina do Zezão"); Nº 501 - Solicita os serviços de 
motonivelamento e cascalhamento na Estrada Margarida Korte; Nº 502 - Solicita os 
serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada Gustavo Lauro Korte; Nº 
503 - Solicita raspas de asfalto na subida da Estrada Margarida Korte, nos 
Condomínios Ipê e Aldeia de Mailasqui; Nº 504 - Solicita raspa de asfalto ou massa 
asfáltica na Estrada da Barroca Funda em Mailasqui (última subida chegando na 
Vinhas do Sol); Nº 505 - Solicita a inserção de insalubridade para todos os 
funcionários que trabalham na linha de frente sujeitos à COVID-19, a saber: Obras, 
Saúde, Segurança e Assistência Social.; Nº 506 - Solicita a instalação de um abrigo 
de ônibus na Rua Roque Gonzalez; Nº 507 - Solicita a abertura de acesso entre o 
Jardim Ponta Porã e o Jardim Mailasqui; Nº 508 - Solicita roçada, capinação, 
limpeza, e instalação de tubulação para captação de águas pluviais na Viela 
localizada na Rua Evaristo Pires. 

Moções: 
1. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 122 - De Pesar pelo falecimento da Senhora 

Eunice Moraes Sophia. 
2. Vereador Julio Antonio Mariano: Nº 117 - De Congratulações à Deputada Federal 

Sra. Professora Dorinha Seabra Rezende, responsável pelo relatório que culminou 
na aprovação da PEC 15/2015, a qual torna o Fundeb instrumento permanente de 
financiamento da educação básica pública. Nº 118 - De Congratulações ao Deputado 
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Carlos Zarattini que votou pela aprovação da PEC 15/2015, a qual torna o Fundeb 
instrumento permanente de financiamento da educação básica pública. As Moções 
foram aprovadas por unanimidade, em única discussão e votação nominal, com 
quórum de maioria simples. 

3. Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Nº 119 - De Pesar pelo falecimento Senhor Pedro 
Henrique Leite Linhares, conhecido carinhosamente por "Pedro do Jiu-Jitsu". 

4. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 121 - De Pesar pelo falecimento da Senhora 
Estelita Maria da Conceição. 

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 Rogério Jean da Silva: Compartilha com satisfação algumas notícias. 

Primeiramente, a de que o senador Major Olímpio destinou mais 100 mil reais ao 
município, valor a ser agregado aos 168 mil já recebidos anteriormente, totalizando 
268 mil reais em emenda, verba essa que servirá para aquisição de sete motocicletas 
para a Guarda Municipal de São Roque. Em segundo lugar, a de que o deputado 
estadual Roberto Morais enviou 150 mil para construção de uma área de lazer no 
terreno existente na avenida Madressilva, pertencente ao bairro Vila Amaral. 
Comenta que a obra é uma reivindicação dos próprios moradores. Acrescenta que 
vinha tentando viabilizá-la há algum tempo e que, em virtude do ano eleitoral, é 
provável que o espaço venha a ser construído somente no próximo ano, o que não 
impede que seja celebrada a obtenção dessa emenda estadual. Num terceiro 
momento, também celebra a obra de pavimentação da rua João Pinto Splendore, 
prevista para se iniciar nas próximas semanas. Afirma que, apesar de ser positivo o 
fato de que as pressões impostas sobre o governo estadual possivelmente resultarão 
em medidas favoráveis à abertura do comércio nos próximos dias, não concorda com 
a volta às aulas antes da disponibilização de uma vacina. 

2. Vereador Etelvino Nogueira: Relata que esteve mais cedo no setor jurídico da 
Prefeitura para verificar a questão das obras da Estrada do Caetê e que foi informado 
de que a empresa foi multada pelas falhas na conclusão do serviço. Pede que a 
Prefeitura tome providências mais uma vez e sane em absoluto o problema, visto que 
a raspagem do solo feita pela empresa eliminou as antigas lombadas e obrigou a 
população local a fazerem suas próprias lombadas de um modo um tanto precário, 
para proteger os pedestres de motoristas que passam pela via em alta velocidade. 
Também relata que o tráfego excessivo de caminhões (muitos passam por lá para 
evitar o pedágio) coloca em risco a vida dos moradores e danifica gravemente a 
estrada. Espera que também possa ser encontrada uma solução para esse dilema. 
Afirma que não há estrutura para a volta às aulas com a devida segurança contra a 
pandemia. Apoia o ensino à distância como solução temporária. Demonstra 
preocupação com o desemprego e a acentuação da crise econômica nos próximos 
meses e demanda a exigência de atuação dos governos estadual e federal para 
amenizar o que há de pior por vir.  
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3. Vereador Flávio Andrade de Brito: Celebra as futuras pavimentação da rua 
Josefina (pertencente ao bairro Vila Vinhas) e canalização e captação de água nas 
ruas Maurício e Denise. Expressa gratidão pela atuação do prefeito e dos setores 
responsáveis, que têm se desdobrado para atender as necessidades de diversos 
bairros mesmo com as diversas limitações impostas pela pandemia. Agradece 
também aos outros vereadores que colaboraram com a iniciativa e pontua que, 
embora não seja possível atender a todas as demandas de uma vez, é necessário 
que o trabalho seja feito continuamente e, aos poucos, diversos locais sejam 
contemplados. Também afirma estar aguardando a divulgação da empresa 
vencedora da licitação e a data estipulada para o início das obras. 

4. Vereador José Luiz da Silva César: Faz um apelo ao Prefeito e ao setor 
administrativo em relação à urgência da necessidade de se resolver a questão da 
distribuição das cestas básicas dos servidores. Pontua que a empresa responsável 
precisa honrar o previsto em contrato e que, caso isso não se cumpra, é 
imprescindível que a Prefeitura tome as medidas jurídicas cabíveis. Relata sua 
participação em reunião da comissão de Saúde e Educação e protesta contra a 
intenção do Executivo de extinguir a EJA (conforme lhe foi dito pelo conselho dos 
professores), tanto pela posição vulnerável em que tal medida deixaria muitos adultos 
carentes de formação quanto pela oportunidade de emprego que pode ser retirada de 
muitos profissionais da educação. Sugere que o EJA seja feito à distância. Insta o 
Executivo a solucionar a questão da alça da Raposo Tavares antes do fim do 
mandato da administração atual. Afirma que o plano de governo do Prefeito tinha 
como uma de suas principais bandeiras o plano de carreira do funcionário público e 
que ainda há tempo de elaborá-lo com urgência. Critica o Prefeito pelo não 
cumprimento das promessas de seu plano de governo. Recomenda enfaticamente 
que os vereadores discutam em conjunto com a Diretora de Educação a volta às 
aulas em maior detalhe, principalmente no que concerne aos adolescentes (faz a 
ressalva de que não é favorável à volta às aulas no caso das crianças de creche). 

Ordem do Dia: 
1. Projeto de Lei Nº 025/2020-E, de 29/05/2020, de autoria do Poder Executivo, que 

“Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 2021 e dá outras 
providências”. Primeiramente, o Vereador Flávio Andrade de Brito solicitou, por 
Requerimento Verbal, a retirada da Emenda Não Impositiva no 05; o Presidente 
colocou em discussão e votação o requerimento, que foi aprovado por unanimidade, 
em única discussão e votação nominal, com quórum de maioria simples. Após isso, 
foram discutidas e votadas as Emendas Impositivas no 02, de autoria do Vereador 
Etelvino Nogueira, nos 03 e 04, de autoria do Vereador Flávio Andrade de Brito, nos 
07 e 08, de autoria do Vereador Rafael Tanzi de Araújo, nos 09, 10 e 11, de autoria 
do Vereador Rafael Marreiro de Godoy, nos  16 e 24, de autoria do Vereador Alfredo 
Estrada, as quais foram aprovadas por unanimidade, em primeira discussão e 
votação nominal, com quórum de maioria absoluta. Em seguida, foram discutidas e 
votadas as Emendas Não Impositivas nos 01 e 25, de autoria do Vereador Marcos 
Augusto Issa Henriques de Araújo, no 06, de autoria do Vereador Flávio Andrade de 
Brito, nos 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23, de autoria do Vereador Alfredo 
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Estrada, as quais foram aprovadas por 13 votos favoráveis, dos Vereadores Alacir 
Raysel, Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira, 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 e Rafael Tanzi de 
Araújo, e 1 voto contrário, do Vereador Rogério Jean da Silva, em primeira discussão 
e votação nominal, com quórum de maioria absoluta. Por fim, os Vereadores 
discutiram e votaram o mencionado Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, o 
qual foi aprovado por unanimidade, em primeira discussão e votação nominal, com 
quórum de maioria absoluta.  

2. Projeto de Lei Nº 034/2020-L, de 24/07/2020, de autoria do Vereador Mauro 
Salvador Sgueglia de Góes, que “Insere, no Calendário Oficial de Eventos da 
Estância Turística de São Roque, a ‘Expo São Roque’”. O Projeto foi aprovado por 
unanimidade, em única discussão e votação nominal, com quórum maioria simples. 

3. Projeto de Lei Complementar Nº 002/2020-E, de 21/07/2020, de autoria do Poder 
Executivo, que “Dispõe sobre a alteração do inciso II, do artigo 7º, da Lei 
Complementar 93/2017, que trata da responsabilidade pelo recolhimento do ISSQN - 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza”. O Projeto foi aprovado por 
unanimidade, em primeira discussão e votação nominal, com quórum maioria 
absoluta. 

6. Requerimento Nº 69/2020 - Foi aprovado por unanimidade, em única discussão e 
votação nominal, com quórum de maioria simples. 

5. Requerimentos Nº 70 e 71/2020 - Foram rejeitados 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 6 votos favoráveis, dos 
Vereadores Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira, José Luiz da Silva César, 
Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, Rafael Marreiro de Godoy e Rafael Tanzi 
de Araújo, em única discussão e votação nominal, com quórum de maioria simples. 

Explicação Pessoal:  
1. Vereador Julio Antonio Mariano: Presta homenagem aos mestres de capoeira 

São Roque, Corisco e Cabelo pelo dia do capoeirista e o trabalho social prestado às 
comunidades de São Roque, notadamente na região de Mailasqui. Informa aos 
moradores dos bairros Jardim Nova Brasília, Marmeleiro, Jardim Marieta, Jardim 
Quinta do Teixeiras e Vila Nova a respeito da abertura de licitação para as obras de 
interligação dos bairros Jardim Nova Brasília e Vila Nova. Agradece ao deputado 
Carlos Aratini e ao Prefeito pela viabilização da obra e entendimento de sua 
necessidade. Também divulga a manutenção de um córrego na Avenida Piracicaba, 
na entrada do bairro Vila Nova, e as obras de uma rotatória na entrada de São 
Roque. Afirma estar ciente das críticas quanto ao valor da obra e argumenta que as 
pessoas não levam em conta todas as tarefas subjazentes ao processo, como as 
relacionadas a tubulações e partes elétricas. Ressalta que foram os engenheiros da 
Secretaria São Paulo que aprovaram o projeto e que, por isso mesmo, não é 
possível que haja qualquer superfaturamento. Dispõe-se a compartilhar detalhes da 
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construção da rotatória para aqueles que quiserem maiores esclarecimentos sobre a 
obra. 

2. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Anuncia diversos feitos. São eles: 
finalização das condições de atendimento pelos Correios aos bairros Jardim Renê e 
Rancharia, bem como discussões em curso a respeito do Saboó; início da reforma 
do campo de futebol de Mailasqui (aproveita o ensejo e cumprimenta o Sr. Germano 
Lambiazzi); conclusão do processo de instalação dos canos na região da Rancharia. 
Além disso, afirma que obteve palavra de comprometimento da SABESP para 
conclusão de obra na Rua das Magnólias, agradecendo aos srs. Maurício, Adriano, à 
diretoria da SABESP e ao gerente municipal João Paulo pela colaboração na tarefa. 
Agradece também ao Departamento de Obras da Prefeitura pela atuação no Saboó 
e relata sua luta em relação aos horários dos ônibus na região. Por fim, parabeniza 
todos os funcionários públicos, especialmente os do setor da saúde, pela atuação 
mesmo diante das limitações impostas pela pandemia do coronavírus. 

3. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Relata que hoje fazem seis meses e uma 
semana que não há melhoria alguma na região de São João Novo. Se lamenta pela 
situação precária em que se encontra São Julião e afirma que em onze anos de 
carreira política nunca viu tamanho abandono. Afirma que o cidadão de São João 
Novo é considerado “de segunda classe”, por isso o descaso em relação ao pedido 
insistente da passagem da máquina para conserto das ruas. Protesta contra pré-
candidatos que procuram alavancar suas imagens por meio de atuações 
insignificantes, tais como aparecer em fotos com galhos de árvores cortadas ou com 
pedras para pavimentação de vias. 

Encerram-se os trabalhos às 15h57min. 
 
 

 
 


