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Ata da 35ª Sessão Ordinária de 26 de outubro 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 14h10min. 

Expediente: 

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

dos Direitos Humanos pelo Vereador Julio Antonio Mariano. 

1. A Ata da 34ª Sessão Ordinária de 2020, realizada em 19 de outubro de 2020, foi 

lida e aprovada por unanimidade. 

2. A Ata da 28ª Sessão Extraordinária, realizada em 19 de outubro de 2020, foi lida 

e aprovada por unanimidade. 

3. O Primeiro Secretário fez a leitura do Balancete da Despesa da Câmara 

Municipal da Estância Turística de São Roque referente ao mês de setembro (de 

01/09/2020 a 30/09/2020). 

Projeto do Executivo: 

1. Projeto de Lei Nº 43/2020-E, de 22/10/2020, de autoria do Poder Executivo, que 

“Dispõe sobre medidas para o combate à poluição sonora no Município e dá 

outras providências”. 

Projetos do Legislativo: 

1. Projeto de Lei Nº 41/2020-L, de 14/10/2020, de autoria do Vereador Rogério 

Jean da Silva, que “Dá a denominação de ‘Rua Adolfo Del Bonne’ à via pública 

localizada no Loteamento Chácaras Boqueirão, Bairro da Serrinha”. 

2. Projeto de Lei Nº 43/2020-L, de 20/10/2020, de autoria do Vereador Rafael Tanzi 

de Araújo, que “Institui o Programa ‘CRAS Itinerante’ e dá outras providências”. 

Indicações: 

1. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 682 - Solicita serviços de motoniveladora e 

cascalhamento nas ruas do Loteamento das Acácias, Bairro do Saboó; Nº 683 - 

Solicita serviço de "operação tapa-buraco" na Estrada Turística do Morro do 

Saboó e na Estrada dos Moreiras, Bairro do Saboó; Nº 684 - Solicita que seja 

feita a limpeza na área da antiga Escola do Carmo, Rua Anselmo Martinez, 

próxima à linha do trem; Nº 685 - Solicita serviços de motoniveladora e 

cascalhamento nas estradas do Aguassaí, da Lagoa, Pilão D`Água, das Pedras, 

Juca Rocha Bairro Juca Rocha; Nº 686 - Solicita serviços de motoniveladora e 

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

Nº 687 - Solicita serviços de motoniveladora e cascalhamento nas ruas do 
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Loteamento Horizonte Verde I, II, III e IV, Bairro do Caetê; Nº 688 - Solicita a 

realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento nas ruas do Bairro 

Altos do Sabiá, em São João Novo; Nº 689 - Solicita serviços de motoniveladora 

e cascalhamento nas ruas dos loteamentos Sun Valley, Las Brisas e Clube dos 

Oficiais, Bairro do Carmo; Nº 690/2020 - Solicita providências, junto ao 

Departamento de Obras, para que o mesmo que adote medidas urgentes em 

relação à tampa do bueiro, que está destruída, localizada na Avenida Brasil em 

frente à Loja Ceasa Embalagens. 

2. Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Nº 681/2020 - Solicita a realização da 

troca das lâmpadas na Rua dos Palmares defronte ao imóvel nº 820, Paisagem 

Colonial. 

3. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 680/2020 - Solicita a implantação de 01 

(um) bico de luz na Rua Turmalina defronte ao imóvel nº 57, Parque Aliança. 

Moções: 

1. Vereador Alacir Raysel: Nº 181/2020 - De Congratulações a Equipe de Natação 

do Grêmio pelo Campeonato Reinício. 

2. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Nº 182/2020 - De Congratulações a 

Rodrigo Alves Lima pelo excelente trabalho no ramo do CROSSFIT. 

3. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 183/2020 - De Pesar pelo falecimento do 

estimado Senhor Mário Pedro Gonçalves Neto. 

Matérias analisadas no expediente: 

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

2. Indicações – a Mesa Diretora as encaminhará. 

3. Moções de Congratulações: Foram aprovadas por unanimidade. 

Tribuna: 

1. Vereador José Luiz da Silva César: compartilha sua preocupação com 

determinadas promessas de governo não cumpridas, como as relacionadas às 

obras do espaço cultural Vasco Barioni, da ponte e do portal do Guaçu, dos 

campos de futebol do Saboó e do Carmo. Cita a licitação do transporte público, 

que ainda não foi feita. Cita também a falta de saneamento básico no bairro 

Paisagem Colonial e o lamaçal existente na entrada do bairro Vinhedo. Afirma que 

o Prefeito chegou a prometer que descontaria parte dos salários dos cargos 

comissionados e do seu próprio para auxiliar a Santa Casa no combate ao 

coronavírus. Faz menção ao bairro da Rancharia, que aguarda ligação de rede de 

água. Demanda reajuste do salário do funcionário público, reajuste esse que, 

segundo o vereador, é prometido pelo prefeito há cerca de dois anos. Afirma que 

espera se reeleger e continuar cobrando a próxima administração para que essas 

questões sejam solucionadas. 

2. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: oferece condolências para a família do 

recém-falecido Cabo Gonçalves. Agradece ao Prefeito e ao Departamento de 

Trânsito pelas melhorias providas ao munícipio e ao distrito de São João Novo 

(sinalização, vagas para deficientes, pintura de rotatórias, placas com nomes de 

ruas etc.). Expressa indignação com um pré-candidato de São João Novo e afirma 

que este tem mentido para a população com a intenção de desmoralizar o atual 
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Prefeito. Segundo o vereador, esse pré-candidato tem propalado a promessa de 

que somente quando eleito é que a rua de São Julião receberá as melhorias 

necessárias. Relata que esclareceu para a população que a máquina passará pela 

via somente quando o solo se firmar minimamente, após o atual período de 

chuvas. Cumprimenta a população de São Roque, pede consciência no voto e faz 

votos de que a cidade seja bem representada por aqueles que forem eleitos. 

Ordem do Dia: 

1. Projeto de Decreto Legislativo Nº 10/2020-L, de 22/10/2020, de autoria da 

Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade, que “Dispõe 

sobre a aprovação do Parecer TC nº 004646.989.18-6, do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, favorável à aprovação das contas da Prefeitura da 

Estância Turística de São Roque, Exercício Financeiro de 2018. O Presidente 

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

maioria qualificada, no caso de rejeição do projeto. O projeto foi aprovado por 14 

votos favoráveis, dos Vereadores Alacir Raysel, Alfredo Fernandes Estrada, 

Etelvino Nogueira, Israel Francisco de Oliveira, Flávio Andrade de Brito, José 

Alexandre Pierroni Dias, 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, e 1 voto contrário do Vereador José Luiz da Silva César. 

2. Projeto de Resolução Nº 19/2020-L, de 19/10/2020, de autoria do Vereador 

Julio Antonio Mariano, que “Prorroga o prazo de funcionamento da Comissão de 

Assuntos Relevantes (CAR), criada para acompanhar as obras de duplicação da 

Rodovia da Raposo Tavares entre São Roque e Vargem Grande Paulista”. O 

Presidente colocou o projeto, em única discussão e votação nominal, com 

quórum de maioria simples. O projeto foi aprovado por 13 votos favoráveis, dos 

Vereadores Alacir Raysel, Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira, Flávio 

Andrade de Brito, José Alexandre Pierroni Dias, 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, e 1 voto contrário do Vereador 

José Luiz da Silva César. 

3. Projeto de Lei Nº 42/2020-L, de 19/10/2020, de autoria do Vereador Rogério 

Jean da Silva, que “Dá a denominação às Alamedas Primavera, Eucalipto e 

Flamboyant no Bairro do Cambará”. O Presidente colocou o projeto, em única 

discussão e votação nominal, com quórum de maioria simples. O Projeto foi 

aprovado por unanimidade. 

Explicação Pessoal:  

1. Vereador Rogério Jean da Silva: protesta contra a postura de determinados 

candidatos a vereador que, segundo o próprio, fazem promessas irrealistas, muito 

além da alçada do cargo. Diz que alguns dos itens alardeados são descolados da 

realidade de tal maneira que fariam o cargo de prefeito se tornar prescindível. Faz 

um apelo à população, pedindo que o voto seja valorizado e os projetos de cada 

candidato avaliados com cautela. Relata que chegou a ouvir um candidato dizer 
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que “as casinhas entregues em Lago dos Patos, no Paisagem Colonial, seriam 

tomadas” caso este não fosse eleito. Assim sendo, finaliza sua fala pedindo mais 

uma vez que as pessoas analisem as propostas de cada candidato. 

2. Vereador Etelvino Nogueira: afirma que, dentro do possível, as obras dos 

banheiros dos vestiários do campo do Carmo estão em andamento e quase 

concluídas. Cita diversas melhorias obtidas durante a atual gestão, como o 

asfaltamento de diversas localidades do Carmo, postos de saúde que foram 

colocados em funcionamento, ruas que hoje têm nome oficial e CEP, entre outras 

coisas, afirmando que, embora compreenda o desejo dos candidatos de atuar em 

prol do bem-estar da população, é necessário que não se perca de vista o que é 

de fato factível e o que são somente promessas levianas que não levam em conta 

as limitações inerentes à legislação vigente. 

Encerram-se os trabalhos às 15h43min. 
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