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Ata da 25ª Sessão Ordinária de 17 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 14h06min. 

Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos pelo Vereador José Alexandre Pierroni Dias. 

1. A Ata da 24ª Sessão Ordinária de 2020, realizada em 10 de agosto de 2020, 

foi lida e aprovada por unanimidade. 

2. Leitura do Balancete da Despesa de Julho da Câmara Municipal da Estância 

Turística de São Roque. 

Projetos do Executivo: 

1. Projeto de Lei Nº 034/2020-E, de 14/08/2020, de autoria do Poder Executivo, 

que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 

2.000.000,00 (dois milhões de reais)”. 

2. Projeto de Lei Nº 035/2020-E, de 14/08/2020, de autoria do Poder Executivo, 

que “Dispõe sobre alterações na Lei n° 3.403, de 13 de janeiro de 2010”. 

Projetos do Legislativo: 

1. Projeto de Lei Nº 036/2020-L, de 14/08/2020, de autoria do Vereador José Luiz 

da Silva César, que “Acrescenta o Art. 9-A. à Lei Municipal nº 4.143/2014, que 

Institui o Sistema de Estacionamento Rotativo pago, nas vias e logradouros 

públicos denominado ‘Zona Azul São Roque’”. 

2. Projeto de Resolução Nº 016/2020-L, de 11/08/2020, de autoria da Mesa 

Diretora, que “Altera dispositivos da Resolução nº 007/2020, que ‘Institui o 

Sistema de Deliberação Remota na Câmara Municipal da Estância Turística de 

São Roque’”. 

Requerimentos: 

1. Vereador José Luiz da Silva César: Nº 77 - Solicita informações referentes às 

manutenções necessárias nas grelhas de concreto da área central de São 

Roque. 

2. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Nº 76 - Solicita 

informações referentes a todas as emendas impositivas aprovadas nos anos 

de 2017, 2018 e 2019 e o status atual de cada uma delas. 
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Indicações: 

1. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 524 - Solicita serviços de motoniveladora e 

cascalhamento nas ruas do Loteamento Mombaça I, II e III, Bairro do 

Mombaça; Nº 525 - Solicita providências, junto ao Departamento de Saúde, 

para que seja ampliado o acompanhamento das famílias que, 

lamentavelmente, registraram casos positivos de COVID-19; Nº 526 - Solicita 

providências, junto aos departamentos de Educação, Obras e SABESP, para 

que seja feita a higienização nos pátios das escolas da rede pública municipal; 

Nº 527 - Solicita providências, junto ao Departamento de Imprensa da 

Prefeitura, para que seja ampliada a divulgação da prevenção, dos cuidados, 

uso de máscaras, álcool em gel, distanciamento, nesse período em que são 

retomadas mais atividades no Município; Nº 528 - Solicita providências, junto 

ao Departamento de Fiscalização, Saúde, Rendas, Guarda Municipal e todos 

os demais que exercem fiscalização, para que seja intensificada a fiscalização, 

especialmente nos finais de semana, referentes às aglomerações, o não uso 

de máscaras, e disponibilização suficiente de álcool em gel nos 

estabelecimentos comerciais para os seus clientes; Nº 529 - Solicita 

providências, junto ao Departamento de Fiscalização, para que programem 

rondas periódicas nos bairros mais afastados, para verificar se os comércios, 

agora com essa flexibilização, estão mantendo os cuidados sanitários; Nº 530 - 

Solicita providências, junto à CPFL, para que sejam verificadas as constantes 

quedas de energia na região do Bairro do Carmo, Jardim Camargo, Caetê, 

entre outros bairros nessa região; Nº 531 - Solicita providências, junto à CPFL, 

para que sejam verificadas as constantes quedas de energia na região do 

Bairro do Mombaça; Nº 532 - Solicita providências, junto à empresa 

responsável pela manutenção de iluminação pública contratada pela 

Prefeitura, para que realize manutenção nas lâmpadas acesas e apagadas 

nas estradas do Carmo, Aguassaí e Caetê, Bairro do Carmo; Nº 533 - Solicita 

providências, junto à empresa responsável pela manutenção de iluminação 

pública contratada pela Prefeitura, para seja feita manutenção nas lâmpadas 

apagadas e acesas na Estrada Turística do Morro do Saboó e na Estrada dos 

Moreiras, Bairro do Saboó. 

2. Vereador Julio Antonio Mariano: Nº 534 - Solicita "operação tapa-buraco" na 

Rua México em frente ao imóvel número 255, Vila São Rafael; Nº 535 - Solicita 

"operação tapa-buraco" na Rua Manoel Lessa em frente ao imóvel número 42, 

Jardim Marieta; Nº 536 - Solicita limpeza do acúmulo de água de pia oriundo 

da Rua Pedro Luiz Totti, do município de Mairinque, que ocorre na Rua Vitor 

Amaro Garcia, antiga estrada da Lagoa Seca, Marmeleiro, São Roque; Nº 537 

- Solicita manutenção em tubulação de água de córrego na Rua Juracy de 

Moraes (perto da lixeira pública), Marmeleiro; Nº 538 - Solicita que a Prefeitura 

interceda, junto a CCR/ ViaOeste, para colocação de radares na Rodovia 

Raposo Tavares nos dois sentidos, nas proximidades do KM 63; Nº 539 - 
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Reitera indicação para que as ruas da Vila São Rafael e Jardim Nova Brasília 

recebam sinalizações de trânsito. 

3. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Nº 523 - Solicita que sejam 

retomadas as melhorias no campo de areia do Jardim Suíça. 

Moções: 

1. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Nº 129 - De Pesar pelo 

falecimento da Senhora Alzira Domingues. 

2. Vereador Newton Dias Bastos: Nº 128 - De Congratulações aos Festeiros da 

Festa de Agosto de 2020.  

Matérias analisadas no expediente: 

1. Moção de Pesar – a Mesa Diretora a encaminhará. 

2. Indicações – a Mesa Diretora as encaminhará. 

3. Moção de Congratulações: Foi aprovada por unanimidade, em única 

discussão e votação nominal, com quórum de maioria simples. 

Tribuna: 

Vereador Etelvino Nogueira: compartilha impressões positivas a respeito 
das manifestações on-line ligadas às Festividades de Agosto e congratula os 
responsáveis pelas atividades substitutivas adotadas em virtude da 
pandemia. Expressa preocupação com as obras da segunda fase do 
asfaltamento do Caetê mas pontua que acredita que a paralisação 
momentânea foi necessária por conta das chuvas dos últimos dias. Solicita 
ao Presidente que organize uma reunião on-line com a Comissão de Saúde 
para discussão das internações por covid-19 em São Roque. Registra que, no 
momento, há nove casos de UTI, o que configuraria uma ocupação de 90% 
das vagas da rede pública de saúde (caso essas internações todas de fato 
sejam em leitos da rede pública de São Roque). Afirma que, no setor de 
educação, há um consenso entre os profissionais de que a volta às aulas 
ainda é temerária (também relata dois casos de crianças infectadas pelo 
vírus). Pede cautela em relação à pandemia e recomenda que se organizem 
reuniões periódicas entre vereadores e as Comissões de Saúde e Educação. 
Vereador José Alexandre Pierroni Dias: expressa satisfação com o 
recapeamento do Jd. Maria Trindade, que mitigará a má condição em que se 
encontravam as vias. Também compartilha seu contentamento com a 
finalização da creche Newton Bastos e com o estágio avançado da 
construção da creche Celso Roque Melo. Assinala que as creches são de 
fundamental importância para as crianças da região e faz votos de que haja 
a implementação de cada vez mais unidades. Lamenta-se pela falta de 
investimento do poder público em estruturas de educação e lazer para as 
crianças, pontuando que isso é necessário para seu pleno desenvolvimento 
físico e psicológico. Ressalta, ainda, que tal posicionamento fere a 
Constituição, a LDB e o ECA. Pede maior rigidez na atuação do poder público 
quanto ao trabalho escravo, o trabalho infantil e o abuso sexual. Encerra sua 
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fala afirmando que o cuidado com as crianças é fundamental para o 
desenvolvimento do país. 
Vereador José Luiz da Silva César: presta contas aos moradores do 
bairro Paisagem Colonial, afirmando que não pôde estar presente na 
manutenção do posto de saúde local por estar seguindo à risca as 
recomendações contra aglomerações. Lamenta-se pelo abandono do espaço 
Vasco Barioni, que um dia fora palco de grandes eventos. Solicita ao 
Executivo que ao menos faça a manutenção básica do local. Relata cobrança 
da população quanto às grelhas de captação de água quebradas da rua 
Estevão, que têm provocado acidentes com pedestres, e pede que o 
Executivo tome providências o quanto antes. Expressa o desejo de que os 
vereadores aprovem seu requerimento relacionado a esse tema. Protesta 
contra a falta de atualizações sobre a ponte do Guaçu, defendendo o direito 
da população de ser informada sobre a questão. Afirma que a finalização da 
obra não será possível, por conta de falhas no projeto. Pede que o plano de 
carreira do funcionário público seja elaborado ainda nesta administração, 
visto que era um tema do plano de governo da atual gestão. Solicita também 
a elaboração de um projeto de plano de saúde para o funcionário público, 
em parceria com a Santa Casa. Encerra sua fala alertando para a 
necessidade de saneamento básico no bairro de Vinhedos. 

 

 

Ordem do Dia: 

1. Projeto de Lei Nº 035/2020-E, de 06/08/2020, de autoria do Vereador Rogério 

Jean da Silva, que “Estabelece as dimensões das vias públicas localizadas no 

Bairro Ponta Porã”. O Projeto foi aprovado por unanimidade, em única 

discussão e votação nominal, com quórum de maioria simples. 

2. 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 segunda discussão e votação nominal, com 

quórum de maioria absoluta. 

3. Requerimentos Nº 76 e 77/2020: foram aprovados por 8 votos favoráveis e 6 

votos contrários, em única discussão e votação nominal, com quórum de 

maioria simples. Os Vereadores favoráveis foram: Alfredo Fernandes Estrada, 

Etelvino Nogueira, Flávio Andrade de Brito, José Alexandre Pierroni Dias, José 

Luiz da Silva César, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, Rafael 

Marreiro de Godoy e Rafael Tanzi de Araújo. Os Vereadores contrários foram: 

Alacir Raysel, Julio Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Mauro 

Salvador Sgueglia de Góes, Newton Dias Bastos e Rogério Jean da Silva. 

Após a votação das Proposições, o Presidente convocou os Vereadores para 

as 24ª e 25ª Sessões Extraordinárias, que se realizou ao término desta 
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Sessão. 

Explicação Pessoal:  

Vereador Marcos Augusto Issa de Araújo (Guto Issa): divulga a 
discussão do projeto 34/2020 na atual sessão, que propõe a devolução de 
recursos financeiros da Câmara (2 milhões de reais) ao Executivo de São 
Roque ainda no mês de agosto, para pagamento de salários. Afirma que, em 
sete anos atuando como vereador, é a primeira vez que vê isso acontecer, 
visto que essa devolução costuma ser feita somente ao fim do ano. Faz uma 
série de denúncias contra a gestão de Cláudio Góes: afirma que a dívida 
deixada pela gestão será maior que a recebida no início do mandato; que o 
prefeito perdeu um convênio de 72 mil reais com a Casa Civil por ter 
assinado um documento em que seu nome estava grafado incorretamente; 
que desperdiçou 1,7 mi na construção de uma rotatória próxima ao Manley 
Lane; que tentou uma compra de 1,5 mi de plantas ornamentais, frustrada 
pelo próprio vereador; que perdeu uma emenda da Cultura; que tentou 
vender imóveis pertencentes ao município por valores anormalmente baixos; 
que cedeu 100% do subsídio do transporte à Mirage mesmo com a empresa 
mantendo parte da frota fora de circulação; e que pediu autorização para 
contrair empréstimo de 9 mi para “obras eleitoreiras”. Resume sua fala 
ressaltando a irresponsabilidade da atual gestão para com o dinheiro público 
e o pagamento de salários dos funcionários públicos. Encerra dizendo que 
votará a favor do projeto porque entende que o funcionalismo não tem culpa 
pela má gestão. 
Vereador Newton Dias Bastos (Niltinho Bastos): parabeniza o casal de 
festeiros pela atuação no tocante à evangelização relacionada à Festa de 
Agosto, que teve sua realização prejudicada pela pandemia. Afirma que a 
gestão Góes enfrentou “duas pandemias”, tendo de assumir uma Prefeitura 
muito debilitada financeiramente. Responde à questão do empréstimo 
levantada pelo vereador Guto Issa argumentando que, para a obtenção de 
um empréstimo de 9 mi é necessário apresentar bons antecendentes 
financeiros. Pontua, ainda, que ao final do ano passado houve um superávit 
de 8 milhões. Argumenta também que a gestão se planejava para, após três 
anos de medidas mais austeras para o reestabelecimento da saúde financeira 
do município, realizar obras de grande porte na cidade. O que não era 
esperado era o grande déficit de cerca de 6 milhões mensais por conta da 
crise econômica desencadeada pela pandemia. Compara São Roque a outros 
municípios defendendo que a cidade se encontra em situação muito melhor 
que diversas de suas vizinhas. 
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: agradece por todo o apoio recebido 
pela aprovação na Câmara do projeto que autoriza o estabelecimento de 
Casa Acolhedora em Barretos. Relata que nunca viu tamanha repercussão 
nas redes sociais, argumenta que sua atuação não tem a ver com intuitos 
eleitoreiros — pois o vereador não é candidato do próximo pleito — e pede 
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que o prefeito da cidade vote com sabedoria (reconhecendo, não obstante, a 
soberania de sua decisão). 
Vereador Rogério Jean da Silva: trazendo informações relacionadas a um 
questionamento anterior do vereador Etelvino Nogueira, relata reunião do 
Comitê antes da sessão, em que foi discutido o número um pouco atípico de 
internações em UTI (9) e em enfermaria (5): dos 9 pacientes em UTI, 6 
estão na Santa Casa e 3 na Unimed — 3 são moradores de São Roque e os 
outros 6 são de outros municípios; quanto aos internados em leito de 
enfermaria, 3 estão na Santa Casa, 2 na Unimed — sendo 3 de São Roque e 
2 de outros municípios. Isso totaliza 1/3 de moradores de São Roque e 2/3 
de moradores de outros municípios. 

 

 

Encerram-se os trabalhos às 15h25min. 

 
 
 

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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