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Ata da 36ª Sessão Ordinária de 29 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 14h08min. 

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 35ª Sessão Ordinária de 2020, realizada em 26 de outubro de 2020, foi 

lida e aprovada por unanimidade. 

Projeto do Executivo: 

1. Projeto de Lei Nº 44/2020-E, de 28/10/2020, de autoria do Poder Executivo, que 

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

1.440.717,30 (um milhão, quatrocentos e quarenta mil, setecentos e dezessete 

reais e trinta centavos)”. 

Projeto do Legislativo: 

1. Projeto de Lei Nº 44/2020-L, de 28/10/2020, de autoria do Vereador Julio 

Antonio Mariano, que “Dá denominação ‘Complexo Viário Prefeito Jarbas de 

Moraes’ ao logradouro localizado entre a Rua Ângelo Meneguesso e a Avenida 

João Pessoa”. 

Indicações: 

1. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 691 - Sugere que seja realizado um estudo 

para a implantação de equipamentos de segurança contra incêndio nas escolas e 

postos públicos; Nº 692 - Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e 

cascalhamento em todas as ruas que tem início na Estrada Municipal do 

Aguassai, em especial a Rua Ipê Amarelo e a Rua Ipê Branco, Bairro do Carmo; 

Nº 693 - Solicita serviços de motoniveladora e cascalhamento nas ruas do 

Loteamento Mombaça I, II e III, Bairro do Mombaça; Nº 694 - Solicita a conclusão 

dos serviços de motoniveladora e cascalhamento nas ruas do Loteamento das 

Acácias, Bairro do Saboó; Nº 695 - Solicita os serviços de motonivelamento e 

cascalhamento nas ruas do Loteamento Clube dos Oficiais, Sun Valley e Las 

Brisas; Nº 696 - Solicita, junto aos departamentos de Obras e Trânsito, a 

implantação de lombadas nas seguintes vias: Rua do Cruzeiro, Vila do Carmo, 

Estrada do Aguassaí, próximo ao cruzamento da Rua Sofia Vieira de Moraes, 

Estrada do Caetê, próximo à Chácara Sétimo Céu e próximo ao Pesqueiro do 

Caetê, Bairro do Caetê; Nº 697 - Solicita serviço de "operação tapa-buraco" na 
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Estrada Municipal do Carmo, Estrada do Quilombo e na Estrada Velha do Carmo; 

Nº 698 - Solicita que seja feita a retirada de entulho e limpeza na área da antiga 

Escola do Carmo, Rua Anselmo Martinez, próxima à linha do trem; Nº 699 - 

Solicita, junto ao Departamento de Planejamento, para que sejam concluídas as 

instalações que ainda faltam do vestiário do campo de futebol do Bairro do 

Carmo; Nº 700/2020 - Solicita serviços de motoniveladora e cascalhamento nas 

vias públicas localizadas no Bairro da Serrinha, Bairro do Carmo. 

2. Vereador Flávio Andrade de Brito: Nº 701/2020 - Solicita que sejam adotadas 

providências para a realização da extensão de rede de água, da caixa que está 

sendo instalada no Alto da Serra para a Rua José Lemes de Moraes, no Bairro 

Volta Grande. 

Moções: 

1. Vereadores Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, Alacir 

Raysel, Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira, Flávio Andrade de 

Brito, 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: Nº 185/2020 - De Pesar pelo 

falecimento do estimado Senhor Atílio Tavernari. 

2. Vereadores José Alexandre Pierroni Dias, Israel Francisco de Oliveira, Alacir 

Raysel, Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira, Flávio Andrade de 

Brito, 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: Nº 184/2020 - De Pesar pelo 

falecimento do estimado Doutor José Francisco Gonçalves Filho. 

Matérias analisadas no expediente: 

1. Moções de Pesar – a Mesa Diretora as encaminhará. 

2. Indicações – a Mesa Diretora as encaminhará. 

Tribuna: 

1. Vereador Etelvino Nogueira: lamenta-se pelo assalto seguido de sequestro 

ocorridos no bairro do Carmo, agradecendo às Polícias Civil e Militar e à Guarda 

Municipal pelos esforços despendidos no caso. A seguir, trata da necessidade de 

instalação de lombadas em vias recém-asfaltadas para coibição de tráfego em 

alta velocidade. Pontua que, embora o percentual de motoristas que incorrem 

nesse abuso seja pequeno, é suficiente para causar transtorno ao restante dos 

cidadãos. Afirma que a SABESP deve acelerar o provimento de saneamento 

básico a todas as localidades da cidade e faz um alerta a respeito do 

abastecimento de água, citando a crescente seca e o aumento contínuo da 

população. Cita o projeto recém-aprovado do Plano Diretor Ambiental e faz votos 

de que ele saia do papel e seja implantado de maneira sensata, fomentando o 

desenvolvimento sustentável. 

Ordem do Dia: 

1. Projeto de Lei Nº 41/2020-L, de 14/10/2020, de autoria do Vereador Rogério 
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Jean da Silva, que “Dá a denominação de ‘Rua Adolfo Del Bonne’ à via pública 

localizada no Loteamento Chácaras Boqueirão, Bairro da Serrinha”. O Presidente 

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

maioria simples. O projeto foi aprovado por unanimidade. 

2. 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”. Primeiramente, o Presidente colocou, em única discussão e 

votação nominal, com quórum de maioria simples, a Emenda nº 1, de autoria do 

Vereador José Luiz da Silva César, a qual foi rejeitada por 11 votos contrários, 

dos Vereadores Alacir Raysel, Etelvino Nogueira, Flávio Andrade de Brito, José 

Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, 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 3 votos favoráveis, dos 

Vereadores Alfredo Fernandes Estrada, José Luiz da Silva César e Marcos 

Augusto Issa Henriques de Araújo. Em seguida, o Presidente colocou, em única 

discussão e votação nominal, com quórum de maioria simples, o Projeto de Lei 

Nº 43/2020-E, o qual foi aprovado por unanimidade.  

Explicação Pessoal:  

1. Vereador José Luiz da Silva César: expressa indignação com o comportamento 

do primeiro-secretário na votação. Sobre a greve da Viação Piracicabana, afirma 

que é um absurdo o que vem acontecendo e que é necessário que o poder 

público convoque essa e outras empresas para uma conversa. Também se 

lamenta que na quarta-feira, usualmente o dia de capacitação dos funcionários do 

Departamento de Obras, a Prefeitura tenha exigido que essas pessoas 

trabalhassem normalmente, atuando em diversos bairros de São Roque. 

Agradece ao Executivo pela feitura de obras há muito solicitadas pelo próprio 

vereador, como a limpeza do bairro Paisagem Colonial e de um determinado 

campo de areia, pontuando, no entanto, que o período de fim de mandato não é o 

mais adequado para tal. Protesta contra a não aprovação em votação da emenda 

que lidaria com o apito do trem, afirmando que há motivações claramente 

pessoais naqueles que impedem que esta questão seja enfrentada devidamente. 

Afirma ainda que nem todos os vereadores visam o bem da parcela menos 

favorecida da população. Lê publicamente uma “Carta a São Roque”, que lhe foi 

enviada por um munícipe, a qual cita faz menção a problemas com o transporte, a 

falta de emprego e a questões relacionadas ao abastecimento de água e ao setor 

da Saúde. Trata das preocupações do cidadão são-roquense com sua cidade e 

afirma que o próximo prefeito encontrará uma cidade endividada e com obras 

mal-acabadas. 

2. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: parabeniza e deseja sorte aos vereadores 

que concorrerão às eleições. Faz um agradecimento à comunidade da população 

de São João Novo e de São Roque como um todo, que confiaram em seu 

trabalho e pediam que ele houvesse se candidatado à reeleição, pontuando que 

talvez volte a concorrer no pleito seguinte. Cita seus três mandatos consecutivos, 

também fazendo agradecimentos a Deus, aos seus eleitores, ao Prefeito Cláudio 
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Góes, ao Chefe de Gabinete Marcelo Marques, à Prefeitura e aos funcionários da 

Câmara. Elogia o Prefeito pelo inédito recapeamento do centro de São João Novo 

que, segundo o vereador, é quase uma pavimentação, tamanha a qualidade do 

serviço. Relata que a população está muito feliz com a obra. Agradece também 

ao vereador Marcos Arruda pela colaboração com a pavimentação de um grande 

trecho de uma estrada próxima à BB Balões. Espera que o asfalto siga adiante no 

percurso, chegando à escolinha local etc. Afirma que, mesmo deixando o cargo, 

lhe foi prometido que São Julião terá a instalação de sistema de tubulações; 

afirma também que em breve haverá asfalto em Vila Vinhas. Felicita-se pelo 

progresso obtido em São João Novo. 

Encerram-se os trabalhos às 15h22min. 

 
 
 

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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