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Ata da 24ª Sessão Ordinária de 10 de agosto 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 e Rogério Jean da Silva.  
Vereadores Ausentes: Rafael Tanzi de Araújo.  

Início dos trabalhos às 14:02. 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos pelo Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo. 

1. A Ata da 23ª Sessão Ordinária de 2020, realizada em 3 de agosto de 2020, foi lida e 
aprovada por unanimidade; 

2. O Primeiro Secretário fez a leitura do relatório mensal sobre a execução de coleta, 
tratamento e destinação final do lixo na Estância Turística de São Roque; 

3. 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 
“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 arquivamento do Projeto de 
Lei nº 26/2020-L. O Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade, em única 
discussão e votação nominal, com quórum de maioria simples; 

4. O Primeiro Secretário fez a leitura dos Pareceres do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo – TCE-SP – Julgamento das contas do Executivo do exercício 2048 – TC -
004646.989.18-6; 

5. O Primeiro Secretário fez a leitura do Edital nº 53/2020-L, que “ Torna Público que se 
encontram na Câmara Municipal as Contas d Administração Financeira, 
Orçamentária e Patrimonial do Município da Estância Turística de São Roque – 
Exercício 2018 – Parecer do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

Projeto do Executivo: 
1. Projeto de Lei Nº 33/2020-E, de 05/08/2020, de autoria do Poder Executivo, que 

“Institui o Sistema Municipal de Ensino da Estância Turística de São Roque e dá 
outras providências”. 

Projetos do Legislativo: 
1. Projeto de Lei Nº 35/2020-L, de 06/08/2020, de autoria do Vereador Rogério Jean 

da Silva, que “Estabelece as dimensões das vias públicas localizadas no Bairro 
Ponta Porã”; 

2. Projeto de Resolução Nº 15/2020-L, de 05/08/2020, de autoria do Vereador Etelvino 
Nogueira, que “Prorroga o prazo de funcionamento da Comissão de Assuntos 
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Relevantes – CAR, instituída para fazer o levantamento de todas as dívidas da 
Prefeitura provenientes de condenações judiciais, transitadas em julgado e outras 
possíveis”. 

Requerimentos: 
1. Vereador José Luiz da Silva César: Nº 72 - Solicita informações relativas ao projeto 

da obra da nova rotatória na região da Escola Estadual Horácio Manley Lane; Nº 73 - 
Solicita informações sobre a falta de entrega de correspondências pelos "Correios" 
no Bairro Vinhedos e na Lagoa do Pato (Paisagem Colonial); Nº 74 - Solicita 
informações sobre o pagamento da empresa terceirizada responsável pela prestação 
de serviços de preparo e fornecimento de alimentação escolar; Nº 75/2020 - Solicita 
informações sobre a implantação de acostamento no trecho da antiga linha férrea da 
Rodovia Quintino de Lima. 

Indicações: 
1. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 513 - Solicita os serviços de roçada, limpeza e 

manutenção na calçada na creche da Vila Amaral; Nº 514 - Solicita providências, 
junto ao Departamento de Obras e SABESP, para que seja feita higienização nos 
pátios das escolas do Município; Nº 515 - Solicita providências, junto ao 
Departamento de Obras e SABESP, para que seja feita higienização nos postos de 
saúde do Município; Nº 516 - Solicita a realização do serviço de "operação tapa-
buraco" na Estrada Municipal do Carmo, e na Estrada que liga o Bairro do Carmo ao 
Distrito de Canguera, em especial no limite com o Município de Vargem Grande 
Paulista; Nº 517 - Solicita, junto à empresa Mirage, a ampliação nos horários de 
ônibus nas linhas do Bairro do Carmo, Pavão, Mombaça, Saboó e Campininha; Nº 
518 - Solicita providências, junto ao Departamento de Obras, para que sejam feitas 
duas lombadas de terra na Estrada do Caetê, até que seja concluída a segunda fase 
do asfalto; Nº 519 - Solicita que seja realizado o serviço de "operação tapa-buraco" 
na Estrada do Caetê na primeira fase do asfalto; Nº 520 - Solicita, junto ao 
Departamento de Planejamento e Jurídico da Prefeitura, que seja feita uma 
regulamentação referente ao uso da Estrada Antônio Firmino de Moraes - Estrada do 
Caetê; Nº 522 - Solicita ao Departamento de Obras os serviços de motonivelamento 
e cascalhamento nas ruas do Alto do Sabiá, logo após o término das ligações da 
rede de água que estão sendo feitas pela Sabesp. 

2. Vereador José Luiz da Silva César: Nº 511 - Solicita informações sobre a falta de 
entrega de correspondências pelos "Correios", bem como que seja feita a entrega de 
correspondências no Bairro Vinhedos e na Lagoa do Pato (Paisagem Colonial); Nº 
521 - Solicita a implantação de um acostamento na Rodovia Quintino de Lima, 
próximo ao local em que ficava o pontilhão que foi demolido. 

3. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Nº 512 - Solicita ao Departamento de 
Obras para que disponibilize capa da massa asfáltica na pista de bicicross do Jardim 
Bandeirantes. 

4. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 510 - Solicita que sejam realizadas duas 
sinalizações de solo de parada obrigatória (“PARE”), na Rua Roque José de Oliveira 
e nos cruzamentos com as ruas Maria Clara Sabatini e Sabatini Alceste. 
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Moções: 
1. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 120 - De Apoio ao Projeto de Lei nº2.564/2020, de 

autoria do Senador Fabiano Contarato, que “Altera a Lei nº 7.498, de 25 de junho de 
1986, para instituir o piso salarial nacional do Enfermeiro, do Técnico de 
Enfermagem, do Auxiliar de Enfermagem e da Parteira”; Nº 123 - De Congratulações 
a todos os funcionários da saúde do Município de São Roque, em nome da Doutora 
Daniela Carolina Dias Groke Silva, Diretora do Departamento de Saúde. 

2. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Nº 125 - De Pesar pelo falecimento da 
Senhora Ana Maria Gonçalves Henriques. 

3. Vereador Newton Dias Bastos: Nº 127 - De pesar pelo falecimento do Senhor 
Manuel Maria Ferreira. 

4. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Nº 126 - De Pesar pelo falecimento da 
Senhora Malvina Rodrigues Rocha. 

Matérias analisadas no expediente: 
1. Moções de Pesar – a Mesa Diretora as encaminhará. 
2. Indicações – a Mesa Diretora as encaminhará. 
3. Moções de Apoio e Congratulações: Foram aprovadas por unanimidade. 

Tribuna: 
1. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Inicia sua fala endereçando-se em especial à 

população de São Julião, relatando reunião com moradores do bairro, na qual 
decidiu-se pela organização de um mutirão para conserto de determinada rua. 
Protesta contra a inação do Executivo em São João Novo, queixando-se de que o 
diretor de obras não tem respondido nem por telefone, nem por WhatsApp, e 
relatando que as demandas locais vêm sendo continuamente ignoradas há mais de 
seis meses. Declara ter aberto um protocolo que, até o presente momento, conta 
com cerca de 340 assinaturas de moradores de São Julião e, ao ultrapassar as 800 
ou 1000 assinaturas, será encaminhado ao Ministério Público por conta da situação 
da via, que prejudica diretamente inclusive um morador cadeirante dependente do 
acesso de ambulâncias à localidade. 

2. Vereador Newton Dias Bastos: Abre seu pronunciamento com o tema do 
cancelamento das festividades em virtude da pandemia, lamentando-se pelo cenário 
enfrentado pela cidade. Parabeniza os festeiros e o Presidente por suas atuações em 
seus respectivos campos, em meio a tantas limitações. Solicita à Diretoria 
Legislativa, em seu próprio nome, o protocolo de uma moção de congratulações aos 
atuais festeiros da Festa de Agosto de São Roque. 

3. Vereador Rogério Jean da Silva: Menciona o avanço de fases do Plano São Paulo, 
anunciado na última sexta-feira, citando a região de Sorocaba, que contempla a 
cidade de São Roque. Celebra a volta gradual à normalidade, ainda que lenta. 
Expressa preocupação e perplexidade com as aglomerações de pessoas sem 
máscara no centro da cidade, no último sábado (véspera de Dia dos Pais). Pede 
prudência à população quanto ao cenário pandêmico, pois, sem os cuidados 
sanitários necessários, a cidade pode retroceder de fase novamente. Agradece ao 
deputado estadual Sargento Neri pelos 300 mil reais disponibilizados para o setor da 
Saúde do município. 
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Ordem do Dia: 
1. Projeto de Lei Nº 25/2020-E, de 29/05/2020, de autoria do Poder Executivo, que 

“Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 2021 e dá outras 
providências”. Primeiramente, o Vereador Julio Antonio Mariano solicitou, por 
Requerimento Verbal, o destaque das Emendas Impostivas nos 03 e 04. 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. Na 
sequência, o Vereador Rogério Jean da Silva solicitou, por Requerimento Verbal, o 
destaque das Emendas Impostivas nos 10 e 11. 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. Após a aprovação dos destaques, 
o Presidente colocou, em segunda discussão e votação nominal, com quórum de 
maioria absoluta, as Emendas Impostivas nos 03 e 04, de autoria do Vereador Flávio 
Andrade de Brito, as quais foram aprovadas por unanimidade.  Em seguida, o 
Presidente colocou,  em segunda discussão e votação nominal, com quórum de 
maioria absoluta, as Emendas Impostivas nos 10 e 11, de autoria do Vereador Rafael 
Marreiro de Godoy, as quais foram aprovadas por 10 votos favoráveis, dos 
Vereadores 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, Newton Dias Bastos, Rafael Marreiro de 
Godoy e Rogério Jean da Silva,  e 3 votos contrários, dos Vereadores Alacir Raysel, 
Marcos Roberto Martins Arruda e Mauro Salvador Sgueglia de Góes. Após isso, o 
Presidente colocou, em segunda discussão e votação nominal, com quórum de 
maioria absoluta, as Emendas Impositivas no 02, de autoria do Vereador Etelvino 
Nogueira, nos 07 e 08, de autoria do Vereador Rafael Tanzi de Araújo, no 09, de 
autoria do Vereador Rafael Marreiro de Godoy e nos 16 e 24, de autoria do Vereador 
Alfredo Fernandes Estrada, as quais foram rejeitadas 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 5 votos favoráveis, dos 
Vereadores Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira, José Luiz da Silva César, 
Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo e Rafael Marreiro de Godoy. Em seguida, 
foram discutidas e votadas as Emendas Não Impositivas nos 01 e 25, de autoria do 
Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, no 06, de autoria do Vereador 
Flávio Andrade de Brito, nos 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23, de autoria do 
Vereador Alfredo Estrada, as quais foram rejeitadas por 7 votos contrários, dos 
Vereadores Alacir Raysel, 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, Flávio Andrade de Brito, José Luiz da Silva 
César, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo e Rafael Marreiro de Godoy. Após 
a discussão e votação das Emendas supramencionadas, o Presidente colocou, em 
segunda discussão e votação nominal, com quórum de maioria absoluta, o Projeto 
de Lei nº 025/2020-E, o qual foi aprovado por 10 votos favoráveis, dos Vereadores 
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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 e Rogério Jean 
da Silva,  e 3 votos contrários, dos Vereadores Alfredo Fernandes Estrada, José Luiz 
da Silva César e Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo. Por fim, o Presidente 
colocou, em discussão e votação nominal, a Redação Final ao Projeto de Lei nº 
025/2020-E, a qual foi aprovada por 10 votos favoráveis, 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 e Rogério Jean da Silva,  e 3 
votos contrários, dos Vereadores Alfredo Fernandes Estrada, José Luiz da Silva 
César e Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo.  

2. Projeto de Lei Nº 45/2019-L, de 16/04/2019, de autoria do Vereador Rafael Marreiro 
de Godoy,  que “Autoriza o Poder Executivo Municipal a locar e manter imóvel 
residencial no Município de Barretos – SP, destinado à implementação do Programa 
‘Casa Acolhedora’, que prestará atendimento aos familiares de pacientes e aos 
pacientes portadores de câncer que estejam em tratamento no “Hospital do Câncer 
de Barretos”, e dá outras providências”. O Projeto foi aprovado, em única discussão 
e votação nominal, com quórum de maioria simples, por 12 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 Augusto Issa Henriques de Araújo, Marcos Roberto Martins 
Arruda, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Newton Dias Bastos e Rafael Marreiro de 
Godoy,  e 1 voto contrário do Vereador Rogério Jean da Silva. 

3. Projeto de Lei Nº 25/2020-L, de 11/05/2020, de autoria dos Vereadores Rogério 
Jean da Silva e Marcos Roberto Martins Arruda, que “Dá a denominação de ‘Creche 
Celso Roque Mello da Silva’ ao próprio público localizado no Jardim São José”. O 
Projeto foi aprovado por unanimidade, em única discussão e votação nominal, com 
quórum de maioria simples.  

4. Projeto de Lei Nº 33/2020-L, de 07/07/2020, de autoria do Vereador José Alexandre 
Pierroni Dias, que “Altera o Art. 3º, da Lei nº 4.860, de 01 de outubro de 2018”. O 
Projeto foi aprovado por unanimidade, em única discussão e votação nominal, com 
quórum de maioria simples.  

5. Projeto de Resolução Nº 15/2020-L, de 05/08/2020, de autoria do Vereador 
Etelvino Nogueira, que “Prorroga o prazo de funcionamento da Comissão de 
Assuntos Relevantes – CAR, instituída para fazer o levantamento de todas as 
dívidas da Prefeitura provenientes de condenações judiciais, transitadas em julgado 
e outras possíveis”. O Projeto foi aprovado por unanimidade, em única discussão e 
votação nominal, com quórum de maioria simples.  

6. Projeto de Lei Complementar Nº 02/2020-L, de 22/05/2020, de autoria do Vereador 
Alfredo Fernandes Estrada, que “Dispõe sobre a redução dos valores referentes ao 
Imposto sobre a Propriedade predial Territorial Urbana e à Taxa de Coleta, Remoção 
e Destinação Final de Lixo para o exercício de 2020 e dá outras providências”. O 
Vereador Etelvino Nogueira, por Requerimento Verbal, solicitou o adiamento da 
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discussão por 3 sessões. O Presidente colocou em discussão e votação o 
requerimento, que foi aprovado por 8 votos favoráveis, dos Vereadores Alacir 
Raysel, Etelvino Nogueira, Flávio Andrade de Brito, Julio Antonio Mariano, Marcos 
Roberto Martins Arruda, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Newton Dias Bastos e 
Rafael Marreiro de Godoy por 5 votos contrários, dos Vereadores Alfredo Fernandes 
Estrada, José Alexandre Pierroni Dias, José Luiz da Silva César, Marcos Augusto 
Issa Henriques de Araújo e Rogério Jean da Silva. 

7. Requerimentos Nº 72, 73, 74 e 75/2020 – Foram rejeitados por 7 votos contrários, 
dos Vereadores Alacir Raysel, Flávio Andrade de Brito, Julio Antonio Mariano, 
Marcos Roberto Martins Arruda, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Newton Dias 
Bastos e Rogério Jean da Silva, e 6 votos favoráveis, dos Vereadores Alfredo 
Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira, José Alexandre Pierroni Dias, José Luiz da 
Silva César, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo e Rafael Marreiro de Godoy. 

Explicação Pessoal:  
1. Vereador Etelvino Nogueira: Relata preocupação com a cidade de Barretos, que 

ainda se encontra na fase vermelha e é um importante centro hospitalar do estado. 
Questiona o critério de estabelecimento das fases, visto que há municípios vizinhos 
classificados em categorias distintas. Expressa preocupação com a circulação da 
população são-roquense, principalmente com a falta do uso de máscaras. Agradece 
aos vereadores que votaram favoravelmente às emendas impositivas. Insta os 
vereadores a enxergarem a si próprios como representantes diretos da população. 
Pontua que, por exemplo, os vestiários construídos nos bairros do Carmo e do Saboó 
foram resultado de emendas propostas por vereadores, e não por iniciativa do 
Executivo. Relata que solicitou 50 mil reais para a construção de um alambrado no 
Carmo e lamenta que a emenda não tenha sido aprovada pela maioria dos 
vereadores. Também afirma que compilará e divulgará dados que provam que houve 
uma economia de cerca de 4 milhões de reais em virtude de uma iniciativa gestada 
pelo Legislativo, o que, mais uma vez, atesta sua importância para o 
desenvolvimento da cidade. 

2. Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Abre sua fala lamentando-se pelos 3 
milhões de infectados e 100 mil mortos pelo coronavírus e pelo descompasso entre 
governos federal, estaduais e municipais, afirmando que a população é que está 
pagando o preço. Alerta que a flexibilização da abertura do comércio não significa 
que a pandemia está próxima de acabar, e que os cuidados devem ser mantidos. 
Propõe luto oficial de três dias na cidade de São Roque pelos 100 mil mortos. 
Expressa condolências pelas famílias que perderam entes em virtude da pandemia. 

3. Vereador José Luiz da Silva César: Reprova a posição tomada por alguns 
vereadores na presente sessão, especialmente a daqueles pertencentes à oposição. 
Relata que, em conversas na última semana, pôde testemunhar a preocupação de 
moradores próximos à região da rotatória do Manley Lane quanto ao que será feito 
no local. Afirma que o requerimento esclareceria as necessidades do local, evitaria 
que um problema semelhante ao que se observa na alça próxima ao Tecama se 
repetisse e, portanto, lamenta que ele não tenha sido aprovado em sessão. Expressa 
preocupação com o gasto de cerca de 1,7 milhões de reais numa obra que 
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possivelmente não trará bons resultados, visto que o trabalho da empresa tomará 
como base uma fiscalização malfeita. Menciona a derrubada, em conjunto com a DR, 
do pontilhão da rodovia Quintino de Lima e queixa-se da situação do acostamento. 
Segundo o vereador, foi acordado de antemão que a situação do acostamento ficaria 
sob responsabilidade do Executivo. Pontua que chegou a propor uma emenda 
impositiva de 90 mil reais para o acabamento da tarefa, mas que ela também foi 
reprovada. Por conta disso, relata que moradores do bairro Jardim Conceição 
chegam a ter de “disputar espaço com os carros” pela ausência de acostamento. 
Protesta contra a falta de transporte na cidade, relatando que os abrigos de ônibus 
encontram-se lotados em plena pandemia. Argumenta que, com a mudança de fase, 
muitas pessoas voltaram a trabalhar presencialmente e a frota reduzida prejudica 
diretamente esses trabalhadores. Afirma que moradores da periferia estão tendo de 
se locomover a pé para o trabalho por conta desse problema. Também pede que os 
Correios atendam o bairro de Vinhedos e Lagoa do Pato. Registra que essas regiões 
tem sido esquecidas pelo governo municipal. Cita o vereador Rafael Marreiro, em 
concordância com sua posição de que a periferia de São Roque encontra-se 
abandonada pelo poder público. Retoma o tema da reprovação dos requerimentos e 
argumenta que estes são uma ferramenta da população para questionar a situação 
de seus bairros. Ressalta a necessidade de atuação independente entre Legislativo e 
Executivo. Finaliza sua fala citando sua autoria do ofício que regulou as normas 
sanitárias dentro da Câmara para enfrentamento da pandemia e pede que a Casa de 
Leis atue em harmonia para o bem da cidade de São Roque. 

Encerram-se os trabalhos às 17h17min. 
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