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Ata da 28ª Sessão Ordinária de 8 de setembro 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 14h09min. 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos pelo Vereador Etelvino Nogueira. 

1. A Ata da 27ª Sessão Ordinária de 2020, realizada em 31 de agosto de 2020, foi 
lida e aprovada por unanimidade. 

2. O Primeiro Secretário fez a leitura do pedido, enviado pelo Chefe do Executivo, 
por meio do Ofício nº 483/2020-E, que solicita a RETIRADA DE PAUTA do 
Projeto de Lei nº 33/2020-E. O Presidente colocou em votação o requerimento, 
que foi aprovado por unanimidade. 

Projetos do Executivo: 
1. Projeto de Lei Nº 37/2020-E, de 01/09/2020, de autoria do Poder Executivo, que 

“Dispõe sobre o recebimento de créditos de natureza tributária e não tributária e de 
taxas e tarifas provenientes de serviços públicos por meio de cartão de crédito e 
de débito e dá outras providências”. 

2. Projeto de Lei Nº 38/2020-E, de 02/09/2020, de autoria do Poder Executivo, que 
“Autoriza o Poder Executivo a receber em doação, o valor da taxa de inscrição da 
Corrida de Aleluia 2020, e dá outras providências”. 

Projeto do Legislativo: 
1. Projeto de Lei Nº 38/2020-L, de 27/08/2020, de autoria do Vereador José 

Alexandre Pierroni Dias, que “Fica o agressor de animais obrigado a arcar com as 
despesas veterinárias decorrentes dos maus-tratos”. 

Requerimento: 
1. Vereador José Luiz da Silva César: Nº 84/2020 - Solicita informações referente 

as compras de cestas básicas no Município. 
Indicações: 

1. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 596 - Solicita providências, junto ao 
Departamento de Obras, para que seja realizada manutenção e limpeza no 
Terminal Rodoviário Ayrton Senna; Nº 597 - Solicita providências, junto ao 
Departamento de Obras, para que seja implantada tubulação necessária para 
captação de águas fluviais na Rua Sofia de Moraes; Nº 598 - Solicita 
providências, junto ao Departamento de Obras, para que seja concluído serviço 
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de motoniveladora e cascalhamento em todas as ruas do Mombaça I, II e III, 
Bairro do Mombaça; Nº 599 - Solicita providências, junto ao Comandante da 
Guarda Municipal, para que sejam intensificadas as rondas nos finais de semana 
e feriados prolongados, no Loteamento Jardim Camargo e no Bairro da Serrinha; 
Nº 600 - Solicita providências, junto ao Chefe de Fiscalização, para que sejam 
intensificadas as fiscalizações nos finais de semana e feriados prolongados, no 
Loteamento Jardim Camargo e no Bairro da Serrinha; Nº 601 - Solicita 
providências, junto ao Departamento Jurídico da Prefeitura, para que seja 
concluído, o quanto antes, e enviado à Câmara para discussão e votação, o 
Projeto de Lei referente à perturbação do sossego em nosso Município; Nº 602 - 
Solicita providências, junto aos departamentos de Educação e Administração, 
para que sejam entregues, o quanto antes, os "Kit-Merenda" para os alunos da 
Rede Municipal de Educação; Nº 603 - Solicita providências, junto aos órgãos de 
fiscalização da Prefeitura, para que seja reforçada a fiscalização referente ao uso 
de máscaras e álcool em gel, tanto nos estabelecimentos comerciais quanto nas 
vias públicas; Nº 604 - Solicita providências, junto ao Departamento de Obras, 
para que sejam retirados os galhos, cujas podas foram feitas pela CPFL, na 
Estrada do Aguassaí, próximo ao limite com Cotia; Nº 605/2020 - Solicita 
providências, junto ao Departamento de Obras, para que seja feita uma 
tubulação com caixa de captação de águas pluviais na Rua Azaléia, Loteamento 
Portal do Carmo, Bairro do Carmo. 

2. Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Nº 606 - Solicita a colocação de 3 
braços de luz e lâmpadas na Rua Maria Augusta Ferreira, Bairro do Guaçu, 
próximos aos imóveis nºs: 328, 253 e 140; Nº 607/2020 - Solicita reparos nas 
lâmpadas da Rua Patrícia Galvão, próximas ao imóvel nº 240, ao lado do Mirante 
da Serra, Vila Darcy Penteado. 

3. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Nº 587/2020 - Solicita que o Poder 
Executivo verifique a possibilidade de a Prefeitura adquirir um ônibus "Castra 
Móvel". 

4. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Nº 588 - Solicita ao Executivo a 
implantação de lombofaixa (faixa elevada), bem como a ampliação da lombada 
existente até o acostamento, em frente à EMEF "Professor Euclides de Oliveira", 
na Rodovia Quintino de Lima; Nº 589 - Solicita ao Executivo a colocação de placa 
indicando "ÁREA ESCOLAR", bem como pintura de faixa de pedestre na Rodovia 
Quintino de Lima, em frente à EMEF "Professor Euclides de Oliveira"; Nº 590 - 
Solicita ao Executivo a implantação de 02 (duas) lombofaixas (faixas elevadas) 
na Rodovia Quintino de Lima, km 10,5, próximo à entrada da Estrada do 
Cascavel, no Distrito de Canguera; Nº 591 - Solicita ao Executivo a implantação 
de lombofaixa (faixa elevada) na Rodovia Quintino de Lima, em frente ao Instituto 
Federal, no Bairro Paisagem Colonial; Nº 592 - Solicita ao Executivo a colocação 
de placa com os dizeres: "RODOVIA QUINTINO DE LIMA", logo na entrada da 
rodovia; Nº 593 - Solicita ao Executivo oficiar o Departamento de Estradas de 
Rodagem (DER) para realizar a troca de placa danificada por caminhões, em 
frente ao Campo do Canguera; Nº 594 - Solicita ao Executivo a implantação de 
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lombofaixa (faixa elevada) na Rodovia Quintino de Lima, altura do Km 3,5, 
próximo à entrada do Bairro Vinhedos; Nº 595/2020 - Solicita ao Executivo a 
pintura de faixa de pedestres na entrada do Jardim Santa Vitória, Bairro 
Campininha. 

Moções: 
1. Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Nº 146/2020 - De Repúdio ao Art. 14 

do Projeto de Lei Estadual nº 529/2020, que prejudica o funcionamento das 
Universidades Estaduais. 

2. Vereador José Luiz da Silva César: Nº 150/2020 - De Pesar pelo falecimento da 
estimada Sra. Iraci da Silva. 

3. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Nº 145/2020 - De 
Congratulações ao aniversário de 75 anos do Grêmio União Sanroquense. 

4. Vereadores Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, 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 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 147/2020 - De Pesar pelo 
falecimento da estimada Sra. Francisca José Moreira. 

5. Vereadores Rafael Marreiro de Godoy, Etelvino Nogueira e Newton Dias 
Bastos: Nº 130/2020 - De Congratulações à Loja Monteiro Fotografia em face de 
seu 90º aniversário. 

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. 
4. Moção de Repúdio: Foi aprovada por unanimidade. 

Tribuna: 
1. Vereador Rogério Jean da Silva: conforme reunião com a diretora de saúde, 

relata com contentamento que, apesar das limitações impostas pela pandemia, 
alguns atendimentos estão sendo retomados e que o Departamento de Saúde 
garantiu mais 450 consultas de pediatria e outras 450 de ginecologia. Agradece à 
SABESP pelos serviços prestados, notadamente os referentes aos transtornos 
enfrentados pelos moradores do bairro Monte Serrat: alguns munícipes cujas 
casas não são abastecidas por conta de questões de documentação 
provavelmente terão água dentro das próximas semanas. 

Ordem do Dia: 
1. Projeto de Lei Nº 37/2020-L, de 26/08/2020, de autoria do Vereador Marcos 

Roberto Martins Arruda, que “Dá denominação ‘Viela Mário Deguti’ a viela 
sanitária localizada no Bairro Alpes do Guaçu”. O Projeto foi aprovado por 
unanimidade, em única discussão e votação nominal, com quórum maioria 
simples. 

2. Projeto de Lei Nº 39/2020-L, de 28/08/2020, de autoria do Vereador Israel 
Francisco de Oliveira, que “Dá denominação ‘Rua Miguel Weishaupt Bicudo’ a 
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via pública localizada no Km 50 da Rodovia Raposo Tavares”. O Projeto foi 
aprovado por unanimidade, em única discussão e votação nominal, com quórum 
maioria simples. 

3. Projeto de Lei Complementar Nº 2/2020-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 autor da proposição, por meio de Requerimento Verbal, 
solicitou a retirada do projeto. O Presidente colocou em votação o 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, 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. 

4. Requerimento nº 84/2020 foi rejeitado por 10 votos contrários, dos Vereadores 
Alacir Raysel, Flávio Andrade de Brito, José Alexandre Pierroni Dias, Julio 
Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Mauro Salvador Sgleglia de 
Góes, Newton Dias Bastos, Rafael Marreiro de Godoy, Rafael Tanzi de Araújo e 
Rogério Jean da Silva, e 4 votos favoráveis, dos Vereadores Alfredo Fernandes 
Estrada, Etelvino Nogueira, José Luiz da Silva César e Marcos Augusto Issa 
Henriques de Araújo. 

Explicação Pessoal:  
1. Vereador Etelvino Nogueira: relata dificuldades com a SABESP em relação ao 

abastecimento de alguns bairros, como o Carmo. Quanto à vinda de turistas para 
o município, afirma que isto em si não é o problema. O que deve ser priorizado 
pelo poder público é a fiscalização e a segurança da cidade. Faz votos de que o 
comitê responsável resolva o problema e afirma que fará um ofício para o 
vereador Jean, a fim de obter informações precisas sobre a saúde no município, 
tais como esclarecer quais medidas vêm sendo tomadas pelo Executivo em 
relação ao grande fluxo de pessoas que tem adentrado a cidade. Compartilha a 
informação de que, no dia 9 de setembro de 2020, a Comissão de Obras se 
reunirá com o Departamento de Planejamento, o Departamento Jurídico e a 
Administração para discutir a questão da empresa Mirage e expressa 
preocupação com a postura da empresa e com hipotéticas consequências para o 
Executivo. Esclarece que os encontros serão feitos remotamente e ressalta que 
os cuidados contra o coronavírus devem ser mantidos com rigor. 

2. Vereador José Luiz da Silva César: fazendo referência à fala do vereador 
Etelvino, argumenta que certas informações, como as do caso Mirage, não virão 
a conhecimento enquanto requerimentos forem rejeitados. Questiona a asserção 
de que a Câmara deve repensar a quantidade de trabalho solicitado à Prefeitura 
por conta do número reduzido de funcionários ativos em virtude da pandemia. 
Menciona seu requerimento solicitado pelo presidente de uma associação, que 
também foi rejeitado e conclui que, por conta disso, a população permanece 
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insciente de determinados dados. Declara que é urgente que se faça uma nova 
licitação, apontando que a Mirage não tem pago FGTS e plano de saúde aos 
seus funcionários. Relata que tomou conhecimento de que há uma grande fila de 
pessoas necessitadas dos serviços do Ponto SP, que se encontra fechado 
temporariamente, seguindo um decreto da cidade de São Paulo. O vereador 
questiona a observância do decreto, argumentando que ele não diz respeito a 
São Roque e que essas pessoas estão tendo que se locomover para cidades 
vizinhas para serem atendidas. Ainda sobre o caso Mirage, lembra que a Viação 
São Roque foi multada repetidas vezes pelo Departamento de Planejamento e 
que hoje não se observa a mesma postura diante da Mirage. Protesta também 
contra a falta de resolução do caso das obras em frente ao colégio Manley Lane 
que, a seu ver, são de caráter emergencial. Demanda que os vereadores, na 
próxima semana, foquem na questão da Mirage para que os cidadãos não se 
vejam ainda mais prejudicados pela ineficiência da empresa. 

Encerram-se os trabalhos às 15h30min. 
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