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Ata da 42ª Sessão Ordinária de 14 de dezembro 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, Flávio Andrade de Brito, Israel Francisco de Oliveira, 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 14:13.
Expediente:

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos pelo Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes.

1. A Ata da 41ª Sessão Ordinária de 2020, realizada em 7 de dezembro de 2020, foi 
lida e aprovada por unanimidade.

2. A Ata da 35ª Sessão Extraordinária de 2020, realizada em 7 de dezembro de 
2020, foi lida e aprovada por unanimidade.

3. A Ata da 36ª Sessão Extraordinária de 2020, realizada em 7 de dezembro de 
2020, foi lida e aprovada por unanimidade.

4. O Primeiro Secretário fez a leitura do Balancete da Despesa e da Receita da 
Câmara Municipal de São Roque, referente ao mês de novembro (de 1º a 30 de 
novembro).

5. O Primeiro Secretário fez a leitura do Parecer CONTRÁRIO Nº 167/2020, de 
10/12/2020, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 2020, 
que “Parecer ao Projeto de Lei nº 038/2020-L – ‘Fica o agressor de animais 
obrigado a arcar com as despesas veterinárias decorrentes dos maus-tratos’”. O 
Presidente colocou o Parecer Contrário em única discussão e votação nominal, 
com quórum de maioria simples, o qual foi rejeitado por 12 votos contrários, dos 
Vereadores Alacir Raysel, Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira, 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 e Rafael 
Tanzi de Araújo, e 1 voto favorável do Vereador Rogério Jean da Silva.

6. O Primeiro Secretário fez a leitura do Ofício S/N-ITESP, de 09/12/2020, de autoria 
da Chefia de Gabinete da Diretoria Executiva da Fundação Instituto de Terras do 
Estado de São Paulo – ITESP.

Projetos do Executivo:
1. Projeto de Lei Nº 53/2020-E, de 10/12/2020, de autoria do Poder Executivo, 

que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 
2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais)”.

2. Projeto de Lei Nº 54/2020-E, de 10/12/2020, de autoria do Poder Executivo, 
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que “Altera dispositivos da Lei 4.814, de 08 de junho de 2018, que autoriza a 
concessão de direito real de uso de bem público a Claudecir Dos Anjos Comércio 
de Móveis – ME”.

3. Projeto de Lei Nº 55/2020-E, de 10/12/2020, de autoria do Poder Executivo, 
que “Altera o artigo 1º da Lei Municipal 2.934/2005, de 23 de novembro de 2005, 
que dá denominação de rua Roque de Oliveira Santos à via pública localizada no 
Bairro Taboão”.

4. Projeto de Lei Nº 56/2020-E, de 11/12/2020, de autoria do Poder Executivo, 
que “Dispõe sobre o plano de amortização para o equilíbrio financeiro e atuarial 
do Fundo de Seguridade Social do Município de São Roque”.

5. Projeto de Lei Nº 57/2020-E, de 11/12/2020, de autoria do Poder Executivo, 
que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 
2.150.000,00 (dois milhões, cento e cinquenta mil reais)”.

Indicações:
1. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 774 - Solicita providências, para que seja 

realizado um estudo, junto à SABESP nos municípios vizinhos, para viabilizar a 
extensão de água encanada nos bairros de limite de Município mais afastados dos 
bairros centrais; Nº 775 - Solicita providências, junto ao Departamento de Saúde, 
com municípios vizinhos, para incrementação de atendimento para a população 
dos bairros mais afastados; Nº 776 - Solicita providências, junto ao 
Departamento de Planejamento, em especial ao responsável pelo Transporte 
Público Municipal, para que seja criado um consórcio com as Empresas de 
Transporte Público vizinho, para que os munícipes que residem mais em bairros 
mais afastados possam utilizar os transportes entre os dois municípios; Nº 777 - 
Solicita providências, junto aos responsáveis pela Guarda Municipal, Polícia Militar, 
os Batalhões, Secretaria de Segurança Pública, para que seja criado um consórcio 
entre as cidades vizinhas, para as rondas serem feitas entre os bairros mais 
afastados no limite entre os munícipios; Nº 778 - Solicita providências, junto aos 
departamentos responsáveis, para a implantação de Subprefeitura na região do 
Carmo para atender Pilão d'água, Juca Rocha, Caetê, Vila Lino, Vila do Carmo, 
Bairro do Carmo, Jardim Camargo, Pavão, Mirim entre outros; Nº 779 - Solicita 
providências, junto aos departamentos responsáveis, para que seja restabelecida, 
assim como ampliada a Subprefeitura que era localizada no Distrito de São João 
Novo, para atender toda aquela região; Nº 780 - Solicita providências, junto aos 
departamentos responsáveis, para a implantação de Subprefeitura na região do 
Bairro do Mombaça e Saboó para atender aquela região, devido à grande 
expansão que vem acontecendo e outra que se aguarda com futuros 
empreendimentos nesses locais; Nº 781 - Solicita providências, junto ao 
Departamento de Planejamento, para que ao elaborar o Projeto de asfaltamento 
da Estrada José Silvestre da Rocha, Bairro Juca Rocha, seja observado que deixe 
uma calçada no trecho que vai até a escola, além do leito asfaltado; Nº 782 - 
Solicita providências, junto ao Departamento de Planejamento da Prefeitura, para 
a elaboração de projeto para o asfaltamento da Estrada do Aguassaí, com 
recursos do DADE, visando o desenvolvimento turístico da região dos bairros do 
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Carmo, Caetê e Juca Rocha; Nº 783/2020 -  Solicita a criação de duas linhas de 
ônibus, uma da Vila do Carmo ao Distrito de Canguera, e outra da Vila Lino ao 
terminal rodoviário no centro do Município.

2. Vereador Flávio Andrade de Brito: Nº 772 - Solicita a realização de extensão 
de rede de água na Rua Josefa Godinho de Oliveira Albuquerque, Distrito de São 
João Novo; Nº 773/2020 - Solicita a realização de extensão de rede de água na 
Viela Antônio Noronha, Distrito de São João Novo.

3. Vereador José Luiz da Silva César: Nº 771/2020 - Solicita extensão de rede 
de água para o Bairro Rosário de Ouro.

Moções:
1. Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Nº 217 - De Pesar pelo falecimento 

do estimado Senhor Francisco Ribeiro de Sousa.
2. Vereadores Marcos Roberto Martins Arruda, Rafael Tanzi de Araújo, 

Newton Dias Bastos, Alfredo Fernandes Estrada e Rafael Marreiro de 
Godoy: Nº 215/2020 - De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Dr. 
Marcelo Rômulo Guzzon.

3. Vereadores Newton Dias Bastos, José Alexandre Pierroni Dias e Marcos 
Roberto Martins Arruda: Nº 216/2020 - De Pesar pelo falecimento do 
estimado Senhor José Henriques Cruz.

4. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Nº 213 - De Pesar pelo falecimento do 
estimado Senhor Paulo Garcia Bernal; Nº 214/2020 - De Pesar pelo falecimento 
do estimado Senhor Benedito Anézio dos Santos.

5. Vereadores Rogério Jean da Silva e Newton Dias Bastos: Nº 209 - De 
Congratulações à Diretora de Saúde, Daniela Carolina Dias Groke Silva, em face 
dos relevantes serviços prestados ao Município da Estância Turística de São 
Roque; Nº 210/2020 - De Congratulações a José Ferreira Reguengo Sobrinho, 
responsável pelo Serviço Integrado de Saúde Oral (SISO), em face dos relevantes 
serviços prestados ao Município da Estância Turística de São Roque. O Presidente 
colocou as moções em única discussão e votação nominal, com quórum de 
maioria simples, as quais foram aprovadas por unanimidade.

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 Alfredo Fernandes Estrada: Comenta que se encontra nervoso nesta 

Sessão, da mesma maneira que estava quando tomou posse do mandato no dia 01 
de janeiro de 1989. Agradece a todos os Vereadores, atuais e eleitos, assim como 
agradece à população pelo voto de confiança na sua pessoa ao longo de todos 
esses mandatos. Agradece e enaltece os serviços dos funcionários da Câmara 
Municipal e Prefeitura por estarem sempre solícitos a atender os pedidos deste 
vereador. Agradece ao vereador Rafael Tanzi pelo carinho expressado nas redes 
sociais e deseja boa sorte à próxima legislatura.

2. Vereador Etelvino Nogueira: Enaltece a honra de ter trabalhado ao lado do 
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vereador Alfredo Estrada. Comenta que não é nascido em São Roque, mas foi 
acolhido pelos moradores do bairro do Carmo e eleito por seis vezes como 
vereador do município. Portanto, agradece a todos por essa oportunidade e voto 
de confiança. Comenta que não tem qualquer sentimento ruim com ninguém e 
mostra-se satisfeito pelo fato do próximo prefeito ser um ex-vereador, pois prova 
que o legislativo vem cumprindo sua parte. Agradece a todos pelo apoio durante 
todos os mandatos e aponta que continuará ajudando ao prefeito eleito Guto Issa 
nessa nova empreitada. Por fim, agradece a todo legislativo e à toda população e 
deseja boa sorte ao Guto como prefeito e à nova legislatura. 

3. Vereador Flávio Andrade de Brito: Na mesma linha de raciocínio dos outros 
vereadores, agradece imensamente a Deus e à população por esses oito anos de 
mandatos, de muita aprendizagem e respeito. Agradece a todos os vereadores, 
que já passaram e os que estão vindo, ao Guto, que agora é prefeito, a toda 
população que apoiou este vereador e também a todos os funcionários da Câmara 
Municipal. 

4. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Expõe toda sua emoção diante da 
última sessão do ano como Presidente da Mesa, além de toda determinação e fé 
em Deus para assumir o mandato de sua reeleição. Agradece por todas amizades 
que foram feitas durante todos esses mandatos, enaltecendo aqueles que não 
estarão mais presentes nesta Casa de Leis e homenageia emocionado cada um 
deles. Aos vereadores eleitos e reeleitos, deseja muita positividade e boa sorte 
para que façam o melhor pelo município de São Roque. Por fim, agradece à toda 
população de São Roque pela oportunidade de estar novamente nesta Casa de 
Leis. 

5. Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Agradece a toda população de São 
Roque pela reeleição e reconhecimento do seu primeiro mandato e aponta que 
trabalhará em conjunto com os outros vereadores em prol do município.

6. Vereador José Luiz da Silva César: No mesmo sentido dos vereadores 
anteriores, agradece imensamente a Deus e aos funcionários da Câmara Municipal 
pela grande harmonia na realização de projetos em prol da população. Comenta 
que sai desta Casa de Leis com dois mandatos e o que lhe causa grande orgulho é 
ter seu nome gravado neste local. Comenta que pode fazer parte de grandes 
projetos, mas o maior de todos eles foi o das Cotas Raciais de autoria deste 
vereador. Aponta que se candidatou com o único objetivo de ajudar ao município e 
assim cita vários projetos de sua autoria que tiveram grande êxito. Agradece a 
Deus por estar concluindo este mandato de quatro anos com a certeza que fez o 
melhor possível para o município. Agradece à população pelo apoio e voto de 
confiança neste vereador. Aponta que São Roque terá um novo rumo nesta nova 
administração, pois o Guto sabe, por ser vereador, os problemas do município e 
tem grande experiência no que tange à relação entre Poder Legislativo e Poder 
Executivo. Portanto, se despede provisoriamente, pois estará de volta se a 
população desejar.

7. Vereador Julio Antonio Mariano: Comenta a respeito de um fato que ocorreu 
com este vereador, no qual o mesmo presenciou, assistindo ao Fantástico, a 
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primeira brasileira sendo vacinada contra o coronavírus na Inglaterra. Comenta que 
uma filha está no décimo dia da contaminação e está em fase de recuperação. 
Porém, enfatiza a angústia que é ter alguém próximo acometido por essa doença. 
Por isso, mostra-se esperançoso e ansioso pela vacina que está vindo. Em relação 
ao Poder Legislativo, cumprimenta a todos os vereadores exaltando a importância 
de cada um deles para esta Casa de Leis. Por fim, deseja sorte ao prefeito eleito 
Guto Issa e oferece união entre Poder Executivo e Poder Legislativo no próximo 
ano.

8. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Mostra-se emocionado 
com as chegadas e partidas desta tarde. Comenta que ao vir para a Câmara 
Municipal neste dia, um filme passou em sua mente, assim relembrando vários 
momentos de sua trajetória nesta Casa de Leis – muitas vitórias e derrotas 
aconteceram nesta tribuna. Ressalta vários momentos de atuação nesta Casa, 
alguns bem polêmicos que foram presididos por este vereador, mas sempre com o 
objetivo de trabalhar em prol do município. Agradece imensamente à população de 
São Roque pela oportunidade de ter feito parte do Poder Legislativo por esses 8 
anos e expõe sua esperança em um Brasil melhor. Mas para isso, é preciso 
começar primeiramente com os municípios. Agradece a Deus pela oportunidade de 
continuar servindo à população no Poder Executivo a partir de janeiro e a todos os 
funcionários da Câmara Municipal que possibilitaram a atuação deste vereador 
como legislador e fiscalizador durante esses oito anos. Cumprimenta a todos os 
vereadores, eleitos e não-eleitos. Em face da pandemia do novo coronavírus, pede 
ajuda e união a todos para combatermos essa doença, visto a dificuldade dos 
municípios em sanar o problema. Agradece imensamente aos 17.699 eleitores que 
depositaram sua confiança neste vereador e prefeito eleito – tarefa que exercerá 
com grande responsabilidade, atendendo aos anseios da população de São Roque, 
especialmente aqueles mais humildes que precisam da assistência da prefeitura. 
Por isso, pede a união entre os poderes em prol da camada mais desfavorecida da 
população, diminuindo a desigualdade social. Também se mostra solícito ao sentar 
na cadeira do prefeito, colocando-se à disposição dos vereadores e melhorando a 
comunicação entre os poderes.

Ordem do Dia:
1. Projeto de Resolução Nº 20/2020-L, de 27/11/2020, de autoria de Mesa 

Diretora 2020, que “Institui a Procuradoria Especial da Mulher na Câmara 
Municipal da Estância Turística de São Roque”. O Presidente colocou o projeto em 
única discussão e votação nominal, com quórum de maioria qualificada, o qual foi 
aprovado por unanimidade.

2. Projeto de Lei Nº 52/2020-L, de 03/12/2020, de autoria do Vereador Mauro 
Salvador Sgueglia de Góes, que “Dá denominação a vias públicas localizadas no 
Bairro Cascavel, Distrito de Canguera”. O Presidente colocou o projeto em única 
discussão e votação nominal, com quórum de maioria simples, o qual foi 
aprovado por unanimidade.

3. Projeto de Lei Nº 53/2020-L, de 04/12/2020, de autoria do Vereador José 
Luiz da Silva César, que “Dá a denominação de ‘Viela Leonilda Cobello Costa’ à 
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viela pública do Loteamento Vinhas do Sol”. O Presidente colocou o projeto em 
única discussão e votação nominal, com quórum de maioria simples, o qual foi 
aprovado por unanimidade.

Explicação Pessoal: 
1. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Inicia seu discurso fazendo 

agradecimentos a todos os moradores da nossa cidade, aos seus eleitores, aos 
funcionários da Prefeitura e da Câmara, bem como o Prefeito Cláudio Góes. Relata 
que durante seu mandato trabalhou com muita honestidade e ombridade, 
comenta que nestes próximos anos permanecerá o mesmo. Deseja sabedoria a 
todos os novos vereadores e ao novo prefeito para que possam trabalhar pelo 
bem do nosso município. 

2. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Cumprimenta a todos os 
funcionários públicos pelo comprometimento com a nossa cidade. Compromete-se 
a fazer o possível para ajudar o município mesmo não tendo sido reeleito. Deseja 
boa sorte ao Prefeito eleito Guto Issa em sua nova jornada como prefeito. 
Agradece a Deus e pede benção a todos para que tenhamos sabedoria, sucesso e 
sobretudo saúde.

3. Vereador Newton Dias Bastos: Inicia sua oratória prestando homenagens a 
todos seus companheiros que dividiram com ele este mandato, cita cada vereador 
um a um, comentando ainda sobre seus feitos. Se despede de alguns vereadores 
e ressalta sua admiração mesmo com todas as divergências políticas. Congratula a 
todos os vereadores eleitos e reeleitos, confirma que todos poderão contar com o 
mesmo. Noticia que as contas do ano de 2018, enquanto era Presidente da 
Câmara, foram aprovadas, agradece a todos os responsáveis em especial aos 
funcionários desta casa de leis. Finaliza seu discurso desejando boa sorte a todos 
e enfatiza que fará o seu melhor nesse mais um mandato. 

4. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Externaliza seu sentimento de gratidão 
pela população são-roquense, pela sua família e por Deus. Diz saber que muitos 
almejam o cargo de vereador e agradece por ter essa oportunidade. Agradece a 
todos os Vereadores que estiveram com ele neste mandato. Cumprimenta a todos 
os funcionários que trabalharam arduamente pelo bem do município. Parabeniza o 
prefeito Cláudio Góes pela sua participação na política municipal. Deseja boa sorte 
ao Prefeito eleito Guto Issa, diz estar confiante na eficácia de seu mandato, 
cumprimenta também os novos vereadores eleitos. 

5. Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Relata que hoje é um dia importante para 
fazer agradecimentos, conta sobre sua experiência que adquiriu neste primeiro 
mandato. Agradece a cada vereador que esteve com ele nestes quatro anos, bem 
como o Prefeito Cláudio Góes. Dá boas-vindas aos novos Vereadores que tomarão 
posse de seu mandato. Cumprimenta também todos os servidores públicos que 
atuaram nessa administração. 

6. Vereador Rogério Jean da Silva: Inicia sua oratória agradecendo a Deus por 
todas as oportunidades que lhe foi dada. Faz considerações sobre a vida política e 
o processo que teve durante todo o seu mandato. Cumprimenta todos os 
vereadores que não foram eleitos bem como os que se elegeram. Comenta sobre 
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as qualidades de cada um dos nobres vereadores e deseja boa sorte a todos 
nessa nova jornada.

7. Vereador Alacir Raysel: Faz agradecimentos a todos os seus companheiros por 
esses doze anos, fala sobre a satisfação em dividir experiências durante esse 
período. Faz agradecimentos a todos que trabalharam com ele neste tempo e 
deseja boa sorte a todos. Cumprimenta o Prefeito eleito Guto Issa, diz acreditar 
que o mesmo fará um bom trabalho. Faz agradecimentos a todos os Vereadores 
que estiveram com ele neste mandato. Finaliza seu discurso desejando boa sorte 
a todos. 

Encerram-se os trabalhos às 16h44min.

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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