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Ata da 30ª Sessão Ordinária de 21 de setembro 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 14h16min. 

Expediente: 

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

Direitos Humanos pelo Vereador Newton Dias Bastos. 

1. A Ata da 29ª Sessão Ordinária de 2020, realizada em 14 de setembro de 2020, foi lida e 

aprovada por unanimidade. 

2. O Primeiro Secretário fez a leitura do Relatório mensal da execução de coleta, 

tratamento e destinação final e coleta do lixo do Município, referente ao mês de agosto 

de 2020, em atendimento à Lei Municipal nº 4.458/2015. 

Projeto do Executivo: 

1. Veto nº 02-E, de 18/09/2020, de autoria do Poder Executivo, que “Veta integralmente o 

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 públicos denominado ‘Zona 

Azul São Roque’’”, Autógrafo nº 5.147/2020. 

Indicações: 

1. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 618 - Solicita os serviços de motonivelamento e 

cascalhamento nas ruas do Loteamento Sun Valley, em especial na Rua Águas de 

Lindóia, Caetê; Nº 619 - Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e 

cascalhamento nas ruas do Loteamento Clube dos Oficiais da Polícia Militar, em especial 

na Rua Ângelo Galan, Bairro do Carmo; Nº 620 - Solicita a realização dos serviços de 

motonivelamento e cascalhamento na Rua Tsukuru Myojin, no Loteamento Chácara 

Aurora; Nº 621 - Solicita a realização dos serviços de poda de árvores nas travessas da 

Estrada do Takeda, Bairro do Carmo; Nº 622 - Solicita providências para que a Sabesp 

coloque um booster nas proximidades da Estrada Benedito Rene, para melhorar a 

pressão de água, no bairro Monte Serrat, Distrito de São João Novo; Nº 623 - Solicita 

serviços de motoniveladora e cascalhamento nas ruas do Loteamento Mombaça I, II e III, 

Bairro do Mombaça; Nº 624 - Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e 

cascalhamento na Estrada Municipal do Aguassaí, Bairro do Carmo; Nº 625 - Solicita a 

realização de motonivelamento e cascalhamento na Rua Ipê Amarelo, Bairro do Carmo, 

com urgência; Nº 626 - Solicita a colocação de tubulação de águas pluviais na Rua Major 

Agostinho Soares, Loteamento Clube dos Oficiais; Nº 627/2020 - Solicita serviços de 

motoniveladora e cascalhamento nas ruas do Loteamento Jardim da Felicidade, Bairro 
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do Pavão. 

Moções: 

1. Vereadores Alacir Raysel e Newton Dias Bastos: Nº 160/2020 - De Pesar pelo 

falecimento do estimado Senhor Fábio Rogério Riskallah. 

2. Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Nº 162 - De Pesar pelo falecimento do 

estimado Senhor José Siano; Nº 163/2020 - De Pesar pelo falecimento do estimado 

Senhor Lorival Pompiane. 

3. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Nº 158/2020 - De Pesar pelo falecimento da 

estimada Senhora Sandra Augusta Sebben. 

4. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Nº 164/2020 - De Pesar pelo falecimento 

do estimado Sr. Teófilo Francisco dos Santos. 

5. Vereadores Newton Dias Bastos e Alacir Raysel: Nº 161/2020 - De Pesar pelo 

falecimento da estimada Senhora Cláudia Santucci. 

6. Vereadores Newton Dias Bastos e Israel Francisco de Oliveira: Nº 159/2020 - De 

Pesar pelo falecimento da estimada Senhora Beatriz de Palma. 

7. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Nº 153 - De Congratulações a Nutricionista 

Roberta Feitosa, pela passagem do Dia do Nutricionista, celebrado em 31 de agosto; Nº 

154/2020 - De Congratulações ao DJ William Costa, pela realização de live solidária que 

resultou em importante doação para o Lar Mãe da Divina Providência. 

8. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 157/2020 - De Pesar pelo falecimento do estimado 

Senhor José Carlos de Pontes. 

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 Rafael Marreiro de Godoy: faz uma série de agradecimentos e 

parabenizações: 1) à equipe responsável pelas manutenções em São João Novo; 2) ao 

Prefeito; 3) ao setor de trânsito, pelo trabalho realizado no bairro citado; 4) a Marcelo 

Marques; 5) a William Costa (Sonic), seu ex-assessor e atual DJ, por seu esforço em 

arrecadação de alimentos; 6) a Rô Feitosa, nutricionista. Encerra seu pronunciamento 

enfatizando a necessidade de incentivos àqueles que batalham incansavelmente, mesmo 

nos momentos mais delicados. 

2. Vereador Etelvino Nogueira: protesta e pergunta que medidas o município poderia 

tomar (tanto o Executivo quanto o Legislativo) contra a falta de atenção dispensada ao 

município pelo Governo Federal no que se refere à questão da empresa Rumo, cujo 

contrato foi renovado num valor que gira em torno dos 5 bi e, no caso de São Roque, tem 

incomodado continuamente parte da população com o uso noturno de buzinas. Em face 

disso, afirma que proporá, na próxima semana, uma moção de repúdio. Relata receber 

mensagens de reclamação quase todos os dias, especialmente nos fins de semanas 

(período que muitas famílias passam em chácaras). Relata também que, procurando os 

responsáveis da empresa em Canguera, foi sumamente ignorado. 

Ordem do Dia: 

1. Projeto de Lei Nº 36/2020-E, de 28/08/2020, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 
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sobre a criação do Sistema Municipal de Administração da Qualidade Ambiental e de 

Proteção aos Recursos Naturais e revoga as Leis Municipais n.º 3.965/2013, 4.136/2013, 

4.145/2014 e 4.597/2016. Primeiramente, o Vereador Julio Antonio Mariano solicitou, por 

Requerimento Verbal, a votação em bloco das Emendas Modificativas nºs 1 e 2. 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. Em 

seguida, o Presidente colocou, em única discussão e votação nominal, com quórum de 

maioria absoluta, as Emendas Modificativas nºs 1 e 2, de autoria da Comissão 

Permanente de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo, que foram aprovadas por 

unanimidade. Na sequência, o Presidente colocou, em única discussão e votação nominal, 

com quórum de maioria absoluta, o Projeto de Lei Nº 36/2020-E, o qual foi aprovado por 

unanimidade. Por fim, o Presidente colocou, em única discussão e votação nominal, a 

Redação Final ao Projeto de Lei nº 036/2020-E, de autoria da Comissão Permanente de 

Constituição, Justiça e Redação, a qual foi aprovada por unanimidade. 

Explicação Pessoal:  

1. Vereador José Luiz da Silva César: abre sua fala mencionando “um vereador” que 

afirmou que os bairros Vinhedo, Goianã e Paisagem Colonial se encontravam 

abandonados. Afirma, por sua vez, que concorda com o dito, mas registra que fez vários 

requerimentos, muitos dos quais foram rejeitados; fala de “vereadores da base” que 

prometeram saneamento básico e outros itens para alguns desses bairros mas não 

cumpriram com sua palavra. Tendo em vista seus esforços, isenta-se de culpa. Registra 

preocupação com a travessia do bairro da Quinta do Teixeira para o Vila Nova, obra que, 

segundo o vereador, custará cerca de 1,2 mi e não terá serventia alguma, além de 

colocar o seminário em risco de sofrer com a lama em caso de chuva. Em face dessas 

declarações, insta o vereador em questão a resolver seus problemas e prestar contas à 

população em vez de “jogar palavras ao vento”. Declara que a Prefeitura foi irresponsável 

em intervir na Mirage sem comunicar o Legislativo adequadamente. Afirma que a 

licitação emergencial não é uma ideia de apenas alguns vereadores e que foi 

recomendada pelo desembargador. Questiona o quanto de dinheiro público será gasto 

em vão com essa medida que, segundo o vereador, servirá apenas para jogar o 

problema para a próxima gestão. Também pede que se discuta o fornecimento do 

serviço de hemodiálise na Santa Casa, que ainda não foi regularizado. Pede união aos 

vereadores para resolução dessa questão. Relata preocupação com os ataques e a 

“herança/desafios” que serão deixados a Guto Issa que, nas palavras do vereador, “se 

Deus quiser, será o novo prefeito da cidade de São Roque”. Afirma que o plano de 

governo da atual gestão não foi cumprido e faz votos de que a questão do transporte seja 

resolvida o quanto antes. [A fala de José Luiz referente ao pré-candidato Guto Issa leva o 

vereador Marcos Arruda a demonstrar preocupação. O Presidente reitera a necessidade 

de cuidados especiais com pronunciamentos políticos em período eleitoral. José Luiz 

rebate afirmando que os ataques direcionados a um pré-candidato também são uma 

forma de campanha. 

2. Vereador Julio Antonio Mariano: esclarece que a obra da Quinta dos Teixeiras é 

realizada com verba proveniente tanto do tesouro do Município quanto do Governo 

Federal. Pontua que, devido às eleições, a Prefeitura ainda não pode utilizar os recursos 
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do repasse feito pelo deputado Carlos Zarattini, por pedido do próprio vereador. Sendo 

assim, é com recursos próprios que a Prefeitura está iniciando as obras no local. 

Ressalta ainda que a obra não ficará pronta de um dia para o outro. Agradece a 

presença de João Paulo na sessão (que também é da Vila Nova e foi atuante na região 

quando vereador) e afirma que não há reclamações dos moradores quanto a tremores de 

muros e questões similares. Afirma que, graças a essa obra, o bairro terá duas entradas. 

Além disso, essa obra servirá para desafogar o trânsito de algumas partes. Afirma 

também que existe projeto de obra e que ele pode ser consultado na Prefeitura. Também 

esclarece a questão das redes de esgoto e da canalização pluvial, que deixarão de 

passar por dentro do seminário e terão canalizações próprias. Sendo assim, “uma grande 

dor de cabeça será tirada do seminário”, afirma o vereador. Lembra ainda, mencionando 

o vereador Newton Bastos, que o seminário concordou em ceder a área necessária para 

a obra. Pede ao Executivo e ao setor de trânsito que agilizem as obras da Vila São 

Rafael, referentes à ligação provisória entre a Vila São Rafael e o Marmeleiro, que são 

de caráter urgente, devido ao fato de que a velocidade que os veículos passam por lá 

coloca a vida de cidadãos em risco. Relata que, na última madrugada, houve outro 

acidente, envolvendo um carro e uma moto. Conta que já visitou o local com profissionais 

da seção de trânsito, indicando os locais que necessitam de lombadas e sinalização. 

Pontua que, se não for possível fazer as lombadas agora, que ao menos sejam 

providenciadas as devidas sinalizações. Faz ainda o adendo de que as únicas 

sinalizações existentes no bairro foram feitas pela CCR, e estão apenas na entrada dele, 

estando todo o resto da localidade sem faixas de pedestres, placas etc. Em relação aos 

bairros abandonados, afirma que muitos não foram devidamente atendidos por conta do 

estado calamitoso em que a Prefeitura foi deixada, situação essa que drenou grande 

quantidade de recursos e energia para que a cidade fosse devolvida a um patamar 

aceitável. 

Encerram-se os trabalhos às 15h23min. 
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