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Ata da 27ª Sessão Ordinária de 31 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 14h09min. 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos pelo Vereador Etelvino Nogueira. 

1. A Ata da 26ª Sessão Ordinária de 2020, realizada em 24 de agosto de 2020, foi 
lida e aprovada por unanimidade. 

Projetos do Executivo: 
1. Projeto de Lei Nº 036/2020-E, de 28/08/2020, de autoria do Poder Executivo, que 

“Dispõe sobre a criação do Sistema Municipal de Administração da Qualidade 
Ambiental e de Proteção aos Recursos Naturais e revoga as Leis Municipais n.º 
3965/2013, 4136/2013, 4145/2014 e 4597/2016”. 

Projetos do Legislativo: 
1. Projeto de Lei Nº 037/2020-L, de 26/08/2020, de autoria do Vereador Marcos 

Roberto Martins Arruda, que “Dá denominação ‘Viela Mário Deguti’ a viela 
sanitária localizada no Bairro Alpes do Guaçu”. 

2. Projeto de Lei Nº 039/2020-L, de 28/08/2020, de autoria do Vereador Israel 
Francisco de Oliveira, que “Dá denominação ‘Rua Miguel Weishaupt Bicudo’ a via 
pública localizada no Km 50 da Rodovia Raposo Tavares”. 

Requerimentos: 
1. Vereador José Luiz da Silva César: Nº 80 - Solicita informações sobre a 

situação de abandono do Espaço Vasco Barioni; Nº 83 - Solicita informações 
referente à frota de ônibus da Empresa Mirage. 

2. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Nº 81 - Solicita 
informações sobre todos os aluguéis pagos dos imóveis locados pela Prefeitura 
desde Janeiro de 2017 até o mês de Agosto; Nº 82 - Solicita informações 
referentes ao “empréstimo” autorizado ao Poder Executivo através da Lei 
Municipal nº 5.064. 

Indicações: 
1. Vereador Alacir Raysel: Nº 578 - Reitera as Indicações nºs 819/2019 e 

945/2019, solicitando ligação de esgoto da Rua Dom José Gaspar com a Rua 
Paulo VI, Jardim Villaça; Nº 579 - Solicita a retomada das obras visando a 
conclusão da UBS do Bairro do Taboão; Nº 580 - Solicita as podas das árvores 
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envolta da passarela Marco Antonio Cóllo, Bairro do Taboão; Nº 581 - Solicita 
que seja feita a varrição e a limpeza na passarela Marco Antonio Cóllo, Bairro do 
Taboão; Nº 582 - Solicita que seja realizada manutenção na passarela Marco 
Antonio Cóllo, Bairro do Taboão; Nº 583 - Solicita que seja realizada a pintura da 
passarela Marco Antonio Cóllo, Bairro do Taboão, incluindo o chão; Nº 584 - 
Solicita que sejam colocadas 02 (duas) placas com os dizeres: “PROIBIDO 
JOGAR LIXO” na Rua São Manoel, em frente à passarela Marco Antonio Cóllo, 
Bairro do Taboão. 

2. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 568 - Solicita serviços de "operação tapa-
buraco" na Estrada dos Venâncios, Bairro do Pavão; Nº 569 - Solicita serviços de 
"operação tapa-buraco" na Estrada Quilombo do Carmo, Bairro do Carmo; Nº 570 
- Solicita providências, junto à Concessionária Rumo, para que viabilize a 
possibilidade da diminuição dos barulhos das buzinas dos trens, em especial à 
noite; Nº 571 - Solicita providências, junto ao Departamento de Fiscalização da 
Prefeitura, para intensificação da fiscalização nos comércios, referente à 
disponibilização de álcool em gel e uso de máscaras, nesse momento em que se 
está flexibilizando novamente a abertura do comércio; Nº 572 - Solicita 
providências, junto aos órgãos competentes, para se estudar a viabilidade de 
pagamento para os motoristas contratados para o transporte terceirizado; Nº 573 
- Solicita providências, junto ao Departamento de Fiscalização, para que nos 
finais de semana e feriados prolongados seja intensificada a fiscalização nas 
chácaras mais afastadas do Centro, inclusive em possíveis eventos que estejam 
sendo realizados nesses locais, para evitar aglomerações nesse período de 
Pandemia; Nº 574 - Solicita providências, junto ao Governo do Estado, para que 
o mesmo disponibilize mais cestas básicas para atender à população cadastrada 
no Departamento de Bem-Estar Social do Município; Nº 575 - Solicita 
providências, junto ao Governo Federal e Ministério Social, para que disponibilize 
mais recursos para ajudar as famílias em dificuldade no nosso Município; Nº 576 
- Solicita providências, junto ao Departamento de Planejamento e Departamento 
Jurídico da Prefeitura, para que os mesmos cobrem da empresa TPD a retomada 
da obra para a conclusão da 2ª fase do asfalto do Caetê; Nº 577 - Solicita 
providências, junto aos departamentos competentes da Prefeitura, para que seja 
viabilizada, se possível, a conclusão do asfalto da Estrada dos Moreiras, Bairro 
do Saboó. 

3. Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Nº 585 - Solicita a extensão de 
iluminação pública na Rua Guaçu; Nº 586 - Solicita as trocas de lâmpadas 
queimadas no Bairro Santa Terezinha. 

4. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Nº 567 - Solicita 
restauração do telhado do Portal da cidade no bairro do Guaçu. 

5. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Nº 559 - Solicita roçada, capinação 
e desassoreamento do rio que passa na Rua São Paulo até o Jardim Renê (até 
os fundos da Brasital).  

6. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 560 - Solicita "operação tapa-buraco" na 
Rua dos Lírios em frente ao imóvel nº 148; Nº 561 - Solicita "operação tapa-
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buraco" na Rua Faustino Henrique da Costa, Jardim Brasil, em frente ao imóvel 
nº 330; Nº 562 - Solicita "operação tapa-buraco" no início da Rua Regis Adão 
Martinelli, Cambará; Nº 563 - Solicita a colocação de uma lombada na Estrada 
Mário de Andrade, próximo à Mata da Câmara; Nº 564 - Solicita motonivelamento 
e cascalhamento em todas as vias do Bairro Planalto Verde; Nº 565 - Solicita 
"operação tapa-buraco" na Rua Ernestino Mendes de Moraes, na frente ao 
imóvel nº 81, Cambará; Nº 566 - Solicita "operação tapa-buraco" na Rua Íris, em 
frente ao imóvel nº 42, Cambará. 

Moções: 
1. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, Alacir Raysel: Nº 142 - 

De Pesar pelo falecimento do Senhor José Roque Alves. 
2. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda, Rogério Jean da Silva, Etelvino 

Nogueira, Alacir Raysel, José Luiz da Silva César, Mauro Salvador Sgueglia 
de Góes: Nº 141 - De Pesar pelo falecimento do Senhor Clóvis Setti de Almeida. 

3. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Nº 144 - De Pesar pelo falecimento do 
estimado Senhor João Batista Alves de Oliveira. 

4. Vereador Rafael Marreiro de Godoy, Etelvino Nogueira: Nº 143 - De Pesar 
pelo falecimento do Senhor Roberto Marreiro. 

5. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 138 - De Congratulações ao Senhor Fábio 
Natalino Alves de Camargo pelos relevantes serviços prestados de maneira 
voluntária no Bairro Pito Aceso.  

6. Vereador Rogério Jean da Silva, Newton Dias Bastos, Etelvino Nogueira, 
Alacir Raysel, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, Rafael Tanzi de 
Araújo, Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Nº 140 - De Pesar pelo falecimento 
do Pastor Daniel Nogueira Costa. 

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

1. Vereador Etelvino Nogueira: pede ao Presidente que se discuta a moção 
enviada pela Câmara de Bertioga, que, segundo o vereador, possivelmente trata 
da extinção de uma autarquia citada num projeto de lei da ALESP. Demanda que 
a TPD conclua um pequeno trecho faltante das obras de asfaltamento do Caetê. 
Solicita apoio da Câmara em relação a um pré-projeto feito pelo próprio vereador, 
em colaboração com outros (como o vereador Rogério Jean da Silva), referente à 
regulação do barulho de chácaras em finais de semana e feriados prolongados, 
que tem incomodado gravemente a população. Aponta que o município não tem 
uma lei eficaz para lidar com esse problema, o que dificulta sua resolução, e 
argumenta que esse empecilho deve ser eliminado o quanto antes. Chama a 
atenção para a solicitação de participação da Diretora de Saúde em reunião com 
os vereadores. Afirma que os vereadores precisam aproveitar essa possibilidade 
de esclarecer algumas informações, e que o documento que sai à tarde 
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diariamente é insuficiente para atualizar os vereadores adequadamente. 
Menciona uma reunião agendada entre a Mirage e a Comissão de Obras na 
próxima semana e demanda que os vereadores cobrem a empresa e não sejam 
pegos de surpresa por eventualidades. Cita como exemplo de questão a ser 
esclarecida o relato de que a empresa está reformando onze ônibus de sua frota. 

2. Vereador Flávio Andrade de Brito: repudia as aglomerações festivas feitas em 
São João Novo por cidadãos de outras localidades. Sugere que haja uma 
conversa com o Prefeito, o vereador Etelvino Nogueira e demais vereadores para 
que se aventem medidas para controle dessa situação. Relata que no último final 
de semana os bairros do distrito de São João Novo foram profundamente 
incomodados pelo barulho das festas. Relata também que chegou a ser solicitado 
para socorrer uma pessoa que passou mal por conta do som alto. Cobra o 
Prefeito em relação à situação das ruas da Vila Vinhas. Afirma que o Prefeito 
prometeu que a máquina passaria pelo local, mas até agora isso não aconteceu. 
Diz que três das principais vias do bairro estão inacessíveis. Pede satisfações 
também em relação à rua Vicente Cano, na qual o material para melhoria da via 
ainda não foi despejado. 

3. Vereador José Alexandre Pierroni Dias: agradece à Prefeitura pelo término das 
obras de recapeamento do Cambará e registra o contentamento da população 
local com o resultado. 

4. Vereador José Luiz da Silva César: afirma que o problema das festas tem a 
seguinte solução, no cenário atual: independentemente da questão do som, as 
aglomerações estão proibidas por decreto. Expressa preocupação com o envio 
de onze ônibus da frota da Mirage para conserto em outra cidade, sendo que São 
Roque conta com uma oficina. Argumenta que a FAC está em São Roque há 
mais de vinte anos e se divulga como empresa sem fins lucrativos, o que, 
segundo o vereador, não é exatamente verdade. Afirma que, conforme a lei, todo 
aumento de mensalidade deveria ser analisado pelo Departamento de Educação, 
em vez de tomar decisões unilateralmente. Reitera que esse é um dos motivos 
pelos quais votou contra o incentivo de 40% de desconto. Protesta contra a 
situação em que se encontra o espaço Vasco Barioni. Demanda que a Prefeitura 
deixe de despejar lixo no local, o que caracteriza um problema ambiental sério e, 
além disso, um enorme desrespeito à família do ilustre cidadão Vasco Barioni. 
Expressa desapontamento com a reprovação de requerimentos úteis para 
recolhimento de informações importantes de problemas de locais diversos. Cita a 
reprovação do requerimento da ponte do Guaçu e faz um apelo para que o 
requerimento do Largo dos Mendes não seja rejeitado, pois o local se encontra 
totalmente abandonado. Relata que os comerciantes do entorno têm reclamado 
bastante da situação e insta o Prefeito a tomar uma atitude em relação ao 
problema. 

Ordem do Dia: 
1. Projeto de Lei Nº 36/2020-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 
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públicos denominado ‘Zona Azul São Roque’”. O Projeto foi aprovado por 8 votos 
favoráveis e 6 votos contrários, em única discussão e votação nominal, com 
quórum de maioria absoluta. Os Vereadores que votaram favorável 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 que votaram contrário foram: Alacir Raysel, Julio Antonio Mariano, 
Marcos Roberto Martins Arruda, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Newton Dias 
Bastos e Rogério Jean da Silva. 

2. Requerimentos nos 80, 81, 82 e 83/2020: foram aprovados por 8 votos 
favoráveis e 7 votos contrários, em única discussão e votação nominal, com 
quórum de maioria simples. Os Vereadores que votaram favorável foram: Alfredo 
Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira, Israel Francisco de Oliveira, Flávio 
Andrade de Brito, José Luiz da Silva César, Marcos Augusto Issa Henriques de 
Araújo, Rafael Marreiro de Godoy e Rafael Tanzi de Araújo. Os Vereadores que 
votaram contrário foram: Alacir Raysel, José Alexandre Pierroni Dias, Julio 
Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Mauro Salvador Sgueglia de 
Góes, Newton Dias Bastos e Rogério Jean da Silva. 

Explicação Pessoal:  
1. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: falando sobre seu próprio mandato, 

afirma que alguns feitos são lentos e difíceis, mas, se encarados com seriedade, 
têm começo, meio e fim. Divulga detalhes do projeto de revitalização do Largo 
dos Mendes — área infantil coberta e iluminada, jardinagem, entre outros 
detalhes —, cujos esforços iniciais datam de cerca de dois anos e que contaram 
com a coparticipação dos vereadores Newton Dias Bastos e Rogério Jean da 
Silva, que, juntamente ao próprio vereador, se reuniram diversas vezes com o 
Prefeito para discutir a viabilização da reforma, que finalmente se tornou possível. 
Menciona a reforma da praça Nastri, bem como a instalação de água no bairro da 
Rancharia, que está em seus estágios finais e libertará o bairro da necessidade 
de caminhões-pipa. Anuncia o asfaltamento dos bairros Esplanada Mendes, 
Jardim Nove de Julho, Jardim das Flores, cuja empresa responsável já foi 
definida. Relata que coletou informações e fez solicitações à diretoria da Mirage, 
tais como o provimento de ônibus do horário das dez da noite para o bairro 
Canguera (atualmente, muitos moradores têm tido que arcar com despesas de 
Uber e táxi, em virtude desse problema). Conclui sua fala retomando o início do 
pronunciamento, afirmando que o trabalho sério tem dado frutos. 

2. Vereador Newton Dias Bastos: agradece ao vereador Marcos Arruda por seu 
pronunciamento, em que foi citado. Cita também como trabalho dos três (Newton, 
Marcos e Jean) a troca das lâmpadas comuns por lâmpadas LED). Aponta que a 
revitalização do Largo dos Mendes é fundamental para o bem-estar do são-
roquense e para a promoção de uma boa imagem da cidade para os turistas. 
Sobre a rejeição de requerimentos, justifica-a chamando a atenção para a 
redução do número de funcionários disponíveis por conta das limitações impostas 
pela pandemia. Argumenta que é uma questão de sensibilidade com os 
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trabalhadores e que alguns dos requerimentos feitos podem ser resolvidos de 
maneiras que evite sobrecarregar ainda mais os servidores da Prefeitura. Diz 
ainda que alguns requerimentos têm sido feitos com motivações “politiqueiras”, a 
fim de induzir a crença de que a base tem agido contra iniciativas pró-
transparência na administração do município, o que não seria verdade, pelos 
motivos referidos anteriormente. 

3. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: parabeniza o vereador Toco pela atuação 
como Presidente que, mesmo tendo estado ao lado de um mesmo grupo político 
ao longo de sua carreira, tem se portado com máxima imparcialidade no cargo. 
Afirma que o requerimento é a maneira como o vereador pode fiscalizar o Prefeito 
e censura aqueles que atuam somente como propagandistas do Prefeito. 
Protesta que, embora a atual administração tenha feito melhorias em regiões 
centrais, a região de São João Novo continua abandonada (falta de iluminação, 
falta de asfalto, entre outros problemas). Lembra que a pavimentação dos bairros 
Vila Vinhas, Vila Antártica e São Julião foi prometida em palanque e não foi 
realizada. Declara que não hesitará em fazer uso de suas redes sociais pelo 
tempo que for necessário para chamar atenção a essas questões negligenciadas 
pelo Prefeito. Sugere que seja baixado um decreto que permita à GCM multar os 
responsáveis pelas aglomerações em chácaras. Afirma também que o espaço 
Vasco Barioni, deteriorado como se encontra, acabará por ser vendido em breve. 
Agradece aos colegas e à população pelo apoio ao seu trabalho e parabeniza 
Charlie Brown pela atuação no setor de esportes de São João Novo. 

4. Vereador Rafael Tanzi de Araújo: relata que foram modificadas as linhas: 
Maylasky, 17h30 (transferida inicialmente para as 19h00, depois para as 18h00) e 
Ponte Lavrada, 17h30 (transferida para as 16h45). Compartilha queixas de 
trabalhadores que têm sido prejudicados por essa mudança, tendo que pegar a 
linha de ônibus de Cotia e se vendo forçados a caminhar por distâncias de até 
sete quilômetros. Aponta também que, entre 16h30 e 18h30, a linha de Maylasky 
tem sofrido com a superlotação dos ônibus. Declara que o Departamento de 
Obras “praticamente esqueceu” do distrito de Maylasky nas últimas três semanas. 
Pondera que o Sr. Cláudio argumentou que o número reduzido de funcionários 
tem feito as demandas se acumularem, porém, diz que já não tem mais meios de 
justificar o não atendimento de pedidos de moradores dos bairros Santa 
Teresinha, Rosário, Vila Vilma, Ponte Lavrada, Capela do Seco, entre outros. 
Sendo assim, pede para que o Prefeito resolva essa situação tão cedo quanto 
possível. 

5. Vereador Rogério Jean da Silva: parabenizando os vereadores Newton Dias 
Bastos e Marcos Arruda, também compartilha seu contentamento com o início 
das obras de revitalização do Largo dos Mendes e da praça Nastri. Agradece à 
população pela confiança depositada em seu trabalho pelos moradores da Vila 
Guilhermina e comemora a previsão de que a pavimentação do último trecho 
faltante da Rua João Pinto Splendore se iniciará em breve. Também expressa 
contentamento com a obtenção de verba encaminhada ao município no valor de 
150 mil reais, pelo Deputado Estadual Sargento Neri. Afirma que, chegando a um 
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denominador comum com o Prefeito, foi acordado que a verba será utilizada para 
melhoria da Rua Dezesseis de Agosto, no Junqueira, que é bastante utilizada 
pela população praticante de atividades físicas. Encerra sua fala agradecendo 
enfaticamente o empenho das pessoas direta e indiretamente envolvidas com a 
questão da Saúde no município de São Roque, que tem sido referência no setor 
para cidades vizinhas. 

Encerram-se os trabalhos às 15h47min. 
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