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Ata da 21ª Sessão Ordinária de 20 de julho 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 14:13. 
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 20ª Sessão Ordinária de 2020, realizada em 13 de julho de 2020, foi lida e 
aprovada por unanimidade. 

2. Leitura do Ofício Vereador nº 792/2020, de 16/07/2020, de autoria do Vereador 
Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, que “Solicita informações referentes ao 
interstício, que trata o § 2º, do Art. 241, do Regimento Interno, de 7 dias entre as 
duas discussões de Projetos de Lei Complementar”. 

3. O Vereador Newton Dias Bastos fez ponderações sobre a questão do interstício 
regimental no tocante à apreciação de Projetos de Lei Complementar e considerou 
que o Presidente colocou o Projeto de Lei Complementar Nº 001/2020-E na pauta da 
Ordem do Dia no prazo correto. No entanto, a fim de não restar dúvidas sobre a 
questão, solicitou, por meio de Requerimento Verbal, dispensa do interstício 
regimental do Projeto de Lei Complementar nº 001-E, nos termos do art. 241, § 2º. 

4. O Presidente fez esclarecimentos que, a partir de uma alteração no Regimento 
Interno realizada em 2015, esta Casa de Leis considera a contagem do prazo, ligada 
ao interstício regimental de Projetos de Lei Complementar, se realiza excluindo o dia 
da votação do primeiro turno e incluindo o sétimo dia. Porém, levando em 
consideração o Ofício do Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo e o 
Requerimento Verbal do Vereador Newton Dias Bastos, o Presidente colocou em 
discussão e votação nominal o referido Requerimento, que foi aprovado por 13 votos 
favoráveis, 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 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 Marcos Augusto Issa 
Henriques de Araújo, em única discussão e votação nominal, com quórum de maioria 
absoluta. 

5. O Primeiro Secretário fez a leitura do Parecer CONTRÁRIO Nº 77/2020-L, de 
18/06/2020, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 2020, que 
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“Parecer ao Projeto de Lei nº 26/2020 – Autoriza o Poder Executivo a disponibilizar 
os meios de acesso às tecnologias de informação para os discentes da rede pública 
de ensino e dá outras providências”. O Vereador Rafael Marreiro de Godoy, autor do 
Projeto, apresentou Requerimento Verbal solicitando o adiamento da discussão do 
Parecer por 02 (duas) Sessões. O Requerimento Verbal foi aprovado por 
unanimidade em única discussão e votação nominal, com quórum de maioria 
simples. 

Requerimentos: 
1. Vereador José Luiz da Silva César: Nº 68 - Solicita informações sobre o prazo de 

validade dos coletes a prova de bala utilizados pelos Guardas Civis Municipais da 
Estância Turística de São Roque. 

2. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Nº 65 - Solicita informações 
referentes a prestação de contas do Estacionamento Rotativo (Zona Azul) no 
Município;  Nº 66 - Solicita informações referentes as reais condições financeiras da 
Prefeitura Municipal até o presente momento; Nº 67 - Solicita informações sobre 
todos os processos administrativos desde 2017 até a presente data. 

Indicações: 
1. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 445 - Solicita providências, junto ao Departamento 

de Trânsito, para que sejam feitas pinturas nas faixas de lombadas, faixas de 
pedestres e faixas de divisão de pista nas ruas centrais da cidade que ainda não 
contam com esses benefícios; Nº 446 - Solicita providências, junto ao Departamento 
de Saúde, para que sejam distribuídas máscaras descartáveis nas unidades da Rede 
Básica de Saúde, para atender às famílias que não contam com esse material de 
enfrentamento da COVID-19; Nº 447 - Solicita providências, junto ao Departamento 
de Saúde, para que verifique a possibilidade de fornecer máscaras às famílias que 
estão em quarentena nas suas residências, positivadas com a COVID-19; Nº 448 - 
Solicita providências, junto ao Departamento de Saúde, para que seja feito um 
acompanhamento dos pacientes que foram positivados com a COVID-19 mesmo 
após terem passado o prazo da quarentena; Nº 449 - Solicita providências, junto à 
Concessionária RUMO, para que a mesma faça um estudo viabilizando a diminuição 
do barulho das buzinas dos trens, em especial à noite, na região do Carmo, 
Canguera, Pavão, e entre outros trechos que cortam o nosso Município; Nº 450 - 
Solicita serviço de motoniveladora e cascalhamento nas ruas do Loteamento 
Mombaça I, II e III, Bairro do Mombaça; Nº 451 - Solicita providências, junto ao 
Departamento de Obras, para que seja recolocado, com urgência, o abrigo de ônibus 
que recentemente foi removido devido a um acidente na Estrada do Carmo com a 
bifurcação da Estrada da Serrinha, bem como o abrigo de ônibus na Estrada 
Turística do Saboó, próximo à Chácara conhecida como "Chácara do Senador"; Nº 
452 - Solicita serviço de "operação tapa-buraco" na Estrada Turística do Saboó, 
Bairro do Saboó; Nº 453 - Solicita providências, junto à fiscalização, para que seja 
intensificada a mesma na região do Loteamento das Acácias em possíveis invasões 
em áreas públicas nesse loteamento; Nº 454 - Solicita serviço de motoniveladora e 
cascalhamento nas Estradas da Lagoa, Pilão D`Água, das Pedras e Juca Rocha, 
Bairro Juca Rocha. 
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2. Vereador Julio Antonio Mariano: Nº 439 - Solicita sinalização de trânsito, com a 
placa "PARE" (parada obrigatória), no cruzamento da Rua Almirante Barroso com a 
Rua Manoel Bandeira, na Vila São Rafael; Nº 440 - Solicita sinalização de trânsito, 
com a placa "PARE" (parada obrigatória), na interseção da Rua Almirante Barroso 
com a Rua México, na Vila São Rafael; Nº 441 - Solicita sinalização de trânsito, com 
a placa "PARE" (parada obrigatória), na interseção da Rua México com a Rua 
Bolívia, na Vila São Rafael; Nº 442 - Solicita a instalação de uma lombada próxima à 
interseção da Rua México com a Rua Bolívia; Nº 443 - Solicita melhorias na 
iluminação pública próxima ao semáforo da Avenida Piracicaba com a Avenida 
Bernardino de Lucca, inclusive com a substituição das lâmpadas atuais por 
lâmpadas de maior potência; Nº 444 - Solicita a instalação de lombadas ao longo da 
Avenida Alcides Vieira, Jardim Marieta. 

Moções: 
1. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, Newton Dias Bastos, José 

Alexandre Pierroni Dias, Marcos Roberto Martins Arruda, José Luiz da Silva 
César e Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Nº 101 - De Pesar pelo falecimento do 
Senhor Mauro de Oliveira Pinto. 

2. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, 
Newton Dias Bastos: Nº 102 - De Pesar pelo falecimento da Senhora Cecília 
Augusta Camargo Marchi. 

3. Vereador Newton Dias Bastos, Rafael Tanzi de Araújo e Rogério Jean da Silva: 
Nº 106 - De Pesar pelo falecimento da Senhora Ana Maria Lippe Machado. 

4. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 107 - De Pesar pelo falecimento do Senhor 
Luiz Augusto de Souza; 

Matérias analisadas no expediente: 
1. Moções de Pesar – a Mesa Diretora as encaminhará. 
2. Indicações – a Mesa Diretora as encaminhará. 

Tribuna: 
1. Vereador Rogério Jean da Silva: Felicita os responsáveis pela implementação do 

serviço de protocolo online pelo site da prefeitura, ferramenta disponibilizada aos 
munícipes no dia 15 de julho de 2020. Exprime satisfação por ter logrado êxito em 
chamar a atenção para essa necessidade da população e pontua que o feito tem sua 
utilidade acentuada no atual contexto pandêmico, consideradas as recomendações 
de isolamento social difundidas pelas autoridades de saúde. Também expressa 
contentamento pela recuperação do pavimento e posterior liberação da rua Antônio 
Meleiro, processo que, segundo o vereador, enfrentou inúmeras adversidades e é de 
suma importância para os bairros Jardim Flórida, Jardim Brasil e Santo Antônio. 

2. Vereador Etelvino Nogueira: Reprova a lentidão da empresa TPD para concluir a 
segunda fase do asfaltamento do Caetê e expressa preocupação com o estado de 
dois trechos abarcados pela primeira fase do processo. Segundo o vereador, após ter 
sido comunicada a respeito de pequenos problemas com o asfalto da primeira fase, a 
empresa tomou medidas para consertar o defeito, mas o material usado para tal 
encontra-se em afundamento, o que torna a via perigosa para veículos que passam 
por ali. Sugere que, caso a TPD não resolva o problema, a prefeitura tome a frente 
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nessa questão específica e depois repasse os custos para a empresa. Ressalta que, 
independentemente de quem vier a prover a solução, o importante é que a grave 
situação seja dirimida o quanto antes. Discorre, em seguida, sobre a postura de 
parcela da população face à pandemia. Relata conversa com o presidente da 
comissão de saúde, bem como com o presidente da Câmara, em torno da 
necessidade de se discutir o salto no número de óbitos e contaminações que vem 
sendo observado na cidade e os meios dos quais dispõe o município para enfrentar 
hipotéticos cenários futuros de maior complexidade. Reitera que o debate seja feito e 
exprime inquietação com a possibilidade da volta às aulas. Reconhece que é preciso 
buscar um meio-termo entre as medidas de prevenção e a manutenção do 
funcionamento do comércio, parabeniza a Guarda Municipal pela atuação no Morro 
do Saboó no último final de semana e conclui sua fala repisando seu temor em 
relação à evolução da pandemia em São Roque. 

3. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Expressa tristeza pelo número de infectados 
e pela situação econômica do município e do país. Cita o cancelamento da Festa de 
Agosto e se lamenta pelo dano religioso e comercial advindo dessa anormalidade 
provocada pela pandemia. Defende que ainda não é o momento de se voltar às aulas 
e que a escola, ao contrário de certos setores comerciais, ainda pode se manter na 
modalidade online até que o quadro geral se amenize. Comenta o fato de um 
determinado restaurante na Raposo Tavares estar em funcionamento sob liminar e 
pontua que outros restaurantes talvez pudessem receber a mesma autorização 
desde que observadas as medidas sanitárias preconizadas. Por fim, expressa o 
desejo de que esse período negativo se acabe. 

Ordem do Dia: 
1. Projeto de Resolução Nº 003/2020-L, de 17/02/2020, de autoria do Vereador 
José Luiz da Silva César, que “Altera o Art. 223 da Resolução nº 13, de 30 de 
outubro de 1991, e dá outras providências”. O projeto foi rejeitado por 12 votos 
contrários, dos Vereadores Alacir Raysel, Alfredo Fernandes Estrada, 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 por 2 votos favoráveis, dos Vereadores José Luiz da Silva César e Marcos 
Augusto Issa Henriques de Araújo, em única discussão e votação nominal, com 
quórum de maioria absoluta. 
2. Projeto de Lei Nº 032/2020-L, de 29/06/2020, de autoria do Vereador Rogério 
Jean da Silva, que “Dá a denominação de “Rua Valdeci Custódio Gomes" à via 
pública localizada no Loteamento Chácaras Boqueirão”. O projeto foi aprovado por 
unanimidade, em única discussão e votação nominal, com quórum de maioria 
simples. 
3. Projeto de Lei Complementar Nº 001/2020-E, de 02/07/2020, de autoria do Poder 
Executivo, que “Dispõe sobre a criação do Programa de Desenvolvimento 
Econômico e Social Sustentável ("PDESS") para a Estância Turística de São Roque, 
a partir de medidas de fomento e de adoção de políticas e incentivos fiscais e 
financeiros que buscam a instalação de empresas dos setores tecnológicos, de 
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investimento (mercado financeiro e de capitais) e de ensino, que será desenvolvido 
no âmbito do Município de São Roque/SP”. O projeto foi aprovado por 13 votos 
favoráveis, dos Vereadores Alacir Raysel, Alfredo Fernandes Estrada, 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, e por 1 voto contrário, do 
Vereador Etelvino Nogueira, em segunda discussão e votação nominal, com quórum 
de maioria absoluta. 
4. Requerimento Nº 65/2020 – Foi rejeitado por 8 votos contrários, dos Vereadores 
Alacir Raysel, Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, Julio 
Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, 
Newton Dias Bastos e Rogério Jean da Silva, e por 7 votos favoráveis, dos 
Vereadores Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira, Flávio Andrade de Brito, 
José Luiz da Silva César, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, Rafael Marreiro 
de Godoy e Rafael Tanzi de Araújo, em única discussão e votação nominal, com 
quórum de maioria simples.  
5. Requerimento Nº 66/2020 – Foi rejeitado por 8 votos contrários, dos Vereadores 
Alacir Raysel, Flávio Andrade de Brito, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio 
Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Newton 
Dias Bastos e Rogério Jean da Silva, e por 6 votos favoráveis, dos Vereadores 
Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira, José Luiz da Silva César, Marcos 
Augusto Issa Henriques de Araújo, Rafael Marreiro de Godoy e Rafael Tanzi de 
Araújo, em única discussão e votação nominal, com quórum de maioria simples.  
6. Requerimento Nº 67/2020 – Foi rejeitado por 8 votos contrários, dos Vereadores 
Alacir Raysel, Flávio Andrade de Brito, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio 
Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Newton 
Dias Bastos e Rogério Jean da Silva, e por 6 votos favoráveis, dos Vereadores 
Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira, José Luiz da Silva César, Marcos 
Augusto Issa Henriques de Araújo, Rafael Marreiro de Godoy e Rafael Tanzi de 
Araújo, em única discussão e votação nominal, com quórum de maioria simples.  
7. Requerimento Nº 67/2020 – Foi rejeitado por 8 votos contrários, dos Vereadores 
Alacir Raysel, Flávio Andrade de Brito, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio 
Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Newton 
Dias Bastos e Rogério Jean da Silva, e por 6 votos favoráveis, dos Vereadores 
Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira, José Luiz da Silva César, Marcos 
Augusto Issa Henriques de Araújo, Rafael Marreiro de Godoy e Rafael Tanzi de 
Araújo, em única discussão e votação nominal, com quórum de maioria simples.  
8. Requerimento Nº 68/2020 – Foi aprovado por 8 votos favoráveis, 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, e por 6 votos contrários, dos 
Vereadores Alacir Raysel, Julio Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, 
Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Newton Dias Bastos e Rogério Jean da Silva, em 
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única discussão e votação nominal, com quórum de maioria simples. 
Explicação Pessoal:  

1. Vereador José Luiz da Silva César: Expressa indignação pela reprovação de 
determinados requerimentos na presente sessão. Agradece a Yan, Virgínia, Luciano 
e demais funcionários da Casa de Leis pela impecável assistência oferecida ao 
vereador durante a semana para esclarecimento de questões ligadas ao projeto 
votado. Afirma que São Roque é um município privilegiado por se localizar 
geograficamente entre duas grandes rodovias (Castelo Branco e Raposo Tavares) e 
defende que, mais do que comemorar a vinda de determinada empresa para a 
cidade, elaborem-se projetos de estabelecimento de uma área industrial em São 
Roque. Também se afirma feliz com a aprovação do requerimento referente aos 
coletes balísticos da Guarda Municipal mas se lamenta pelo fato de que este quase 
tenha sido reprovado. Pontua que seu objetivo com o referido requerimento é de 
auxiliar o prefeito. Segundo o vereador, quem perde com essas disputas internas é a 
população da cidade. 

2. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Justifica a ausência na 
última sessão por conta de problemas de saúde da esposa e repudia veementemente 
insinuações feitas por outros vereadores. Relata também como “o cúmulo do ridículo” 
que a fachada da vila em que mora tenha sido fotografada com intenção de atacar 
sua imagem, expondo veículos de outras pessoas como se fossem de sua 
propriedade. Repudia, mais uma vez, aquilo a que se refere como “política baixa” e 
afirma que a população soube rechaçar a desinformação propagada. Registra que 
um requerimento de grande importância foi rejeitado na presente sessão do dia 20 de 
julho, a saber, um requerimento que pede esclarecimentos a respeito da situação 
orçamentária do município. Segundo o vereador, o município encontra-se em déficit 
orçamentário e esse fato tem sido silenciado deliberadamente. Afirma ainda, que é 
questão de tempo até que sua preocupação com as finanças da cidade se prove 
plenamente justificada. Lê um ofício não abordado na parte de expedientes diversos 
da sessão referente à necessidade de engajamento dos vereadores da Câmara na 
luta pelo FUNDEB e declara que assume o compromisso de conversar com os 
deputados federais com que tem contato para unir forças nessa questão. Por fim, 
relata que estão circulando graves acusações de interferência do Executivo Municipal 
na votação para o Conselho de Cultura e critica a postura da atual gestão diante 
desse setor. 

Encerram-se os trabalhos às 16h28min. 
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