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Ata da 32ª Sessão Ordinária de 5 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 14:28. 
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 31ª Sessão Ordinária de 2020, realizada em 28 de setembro de 2020, 
foi lida e aprovada por unanimidade. 

2. A Ata da 26ª Sessão Extraordinária de 2020, realizada em 28 de setembro de 
2020, foi lida e aprovada por unanimidade. 

3. O Primeiro Secretário fez a leitura da MENSAGEM ADITIVA do Projeto de Lei 
nº 39/2020-E, de 24 de setembro de 2020. 

4. O Primeiro Secretário fez a leitura do DESPACHO DO PRESIDENTE, de 5 de 
outubro de 2020, referente à Mensagem Aditiva do Projeto de Lei 39/2020-E. 

5. O Primeiro Secretário fez a leitura do Ofício ConCidade nº 25/2020, de 2 de 
outubro de 2020, referente às considerações finais do Conselho Municipal da 
Cidade ao Projeto de Lei de Condomínio de Lotes. 

Projetos do Executivo: 
1. Projeto de Lei Nº 41/2020-E, de 28/09/2020, de autoria do Poder Executivo, que 

“Estima a Receita e fixa a Despesa do Município, da Estância Turística de São 
Roque, Estado de São Paulo, para o exercício 2021”. 

2. Projeto de Lei Nº 42/2020-E, de 02/10/2020, de autoria do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre alterações na Lei n° 2.208, de 1º de fevereiro de 1994, fixando as 
atribuições do cargo de Psicólogo, e dá outras providências”. 

Projetos do Legislativo: 
1. Projeto de Resolução Nº 17/2020-L, de 01/10/2020, de autoria do Vereador José 

Luiz da Silva César, que “Altera a redação do § 3º, do Artigo 229, do Regimento 
Interno da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque”. 

2. Projeto de Lei Nº 40/2020-L, de 05/10/2020, de autoria do Vereador Julio Antonio 
Mariano, que “Dá denominação ‘Viela Antônio Morales Filho’ a viela sanitária 
localizada entre a Avenida Bandeirantes e a Rua Professor Tibério Justo da 
Silva”. 

Requerimento: 
1. Vereador José Luiz da Silva César: Nº 88/2020 - Solicita informações sobre a 



 

 2

compra de bateria, pneus e combustível para ônibus. 
Indicações: 

1. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 640 - Solicita a realização urgente de 
"operação tapa- buracos" na Estrada Turística do Morro do Saboó, próximo à 
Igreja Católica, Bairro dos Moreiras; Nº 641 - Solicita providências, junto à GCM, 
para intensificar as rondas na Vila Lino, para combater a perturbação do 
sossego; Nº 642 - Solicita serviço de motoniveladora e cascalhamento nas 
estradas Juca Rocha, da Lagoa, Pilão D'água e das Pedras; Nº 643 - Solicita a 
realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada 
Municipal do Aguassaí, Bairro do Carmo; Nº 644 - Solicita providências, junto à 
empresa responsável pela manutenção de iluminação pública contratada pela 
Prefeitura, para seja feita manutenção nas lâmpadas apagadas e acesas nas 
estradas do Caetê, Carmo, Aguassaí, Juca Rocha e da Lagoa; Nº 645 - Solicita 
providências, junto ao Departamento de Obras, para que sejam recolocados, com 
urgência, o abrigo de ônibus na Estrada do Carmo, próximo à sede da Fazenda 
Icaraí, bem como o abrigo de ônibus na Estrada Turística do Saboó, próximo à 
Restinga Verde; Nº 646 - Solicita providências, junto à empresa responsável pela 
manutenção de iluminação pública contratada pela Prefeitura, para seja feita 
manutenção nas lâmpadas apagadas e acesas na Estrada Turística do Morro do 
Saboó e na Estrada dos Moreiras, Bairro do Saboó; Nº 647 - Solicita providências 
urgentes, junto ao Departamento Jurídico da Prefeitura, para que seja 
encaminhado à Câmara o Projeto de Lei que visa coibir a perturbação do 
sossego em nosso Município; Nº 648 - Solicita serviços de motonivelamento e 
cascalhamento nas vias do Loteamento Chácara Lago Azul, Bairro Juca Rocha; 
Nº 649/2020 - Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e 
cascalhamento nas ruas do Morro do Mirim, Bairro do Pavão. 

Moções: 
1. Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Nº 172 - De Pesar pelo falecimento do 

estimado Senhor José Eduardo Homem de Mello; Nº 173 - De Pesar pelo 
falecimento do estimado Senhor Luis Rocha Eusébio Freire; Nº 174/2020 - De 
Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Vanderci Ferreira da Cruz. 

2. Vereador Newton Dias Bastos: Nº 169 - De Congratulações a Guilherme Foroni, 
cavaleiro olímpico que representa o Brasil e São Roque em diversas competições 
nacionais e internacionais; Nº 170/2020 - De Pesar pelo falecimento da estimada 
Senhora Aparecida Grejio. 

3. Vereadores Newton Dias Bastos, Alacir Raysel, José Alexandre Pierroni 
Dias, José Luiz da Silva César, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, 
Marcos Roberto Martins Arruda e Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Nº 
171/2020 - De Pesar pelo falecimento da estimada Senhora Nilda Izabel Achilles 
Soares. 

Matérias analisadas no expediente: 
1. Moções de Pesar – a Mesa Diretora as encaminhará. 
2. Indicações – a Mesa Diretora as encaminhará. 
3. Moção de Congratulações: Foi aprovada por unanimidade. 
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Tribuna: 
1. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Agradece e parabeniza aos funcionários 

da Câmara Municipal pelo grande apoio ao trabalho deste Vereador. Também 
agradece aos colegas Vereadores pela grande colaboração em prol de São 
Roque. Alerta aos munícipes a respeito de quem pode trazer emendas 
parlamentares para o município, são eles: diretores, prefeito e os vereadores. 
Pré-candidato não consegue trazer, salienta. Exemplifica que há uma obra em 
São João Novo que é feito do Vereador Flávio Brito, mas existe um pré-
candidato que está comentando que a obra é sua. Agradece ao Marcelo 
Marques, aos diretores da prefeitura e ao prefeito Cláudio Góes por tudo que 
vêm fazendo para o município. Elogia aos vereadores que estiveram com este 
em seus mandatos, salientando que é preciso fazer uma política honesta, sem 
críticas infundadas para que haja melhorias para a população. 

2. Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Pede, neste momento de campanha 
eleitoral, para que todos os candidatos tenham respeito um com os outros, assim 
salienta que não é com ofensas que se faz uma boa política e sim apresentando 
suas propostas. Parabeniza aos dois colegas Vereadores que decidiram não 
concorrer à eleição pelo apoio dado a este Vereador. Elogia aos colegas que 
tanto lhe apoiaram neste mandato, salientando que todos são diferentes, mas 
trabalharam e trabalham em prol do município, assim respeitando um ao outro 
nesse período de 4 anos. Por fim, deseja boa sorte a todos os candidatos do 
município de São Roque.  

3. Etelvino Nogueira: Inicia suas considerações comentando sobre os candidatos 
políticos que almejam obter votos através de críticas, diz que não há a 
necessidade em se promover difamando outros opositores. Relata que a classe 
política no Brasil está desvalorizada, e que algumas pessoas esquecem que os 
políticos também são cidadãos e seres humanos. Diz entender as dificuldades 
da população, mas que é preciso existir respeito entre todos. Faz algumas 
considerações sobre o Projeto de Lei Complementar nº 03-E, que dispõe sobre o 
Condomínio de Lotes em Área Urbana no Município de São Roque, relata a 
importância do referido projeto tendo em vista que o nosso município está 
localizado próximo da capital e que é preciso enfrentar alguns imbróglios.  

Ordem do Dia: 
1. Projeto de Lei Complementar Nº 3/2020-E, de 02/10/2020, de autoria do Poder 

Executivo, que “Dispõe sobre o Condomínio de Lotes em Área Urbana no 
Município de São Roque e dá outras providências”. O Presidente colocou o 
projeto em primeira discussão e votação nominal, com quórum de maioria 
absoluta, o qual foi aprovado por unanimidade. Em seguida, o Vereador Newton 
Dias Bastos, por meio de Requerimento Verbal, solicitou a dispensa do 
interstício, com fundamento no §2º do Art. 241, da Resolução nº 13, de 30 de 
outubro de 1991. O Presidente colocou o requerimento em discussão e votação 
nominal, com quórum de maioria absoluta, o qual foi aprovado por unanimidade. 

2. Requerimento nº 88/2020 fo i aprovado por 8 votos favoráveis, dos Vereadores 
Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira, Flávio Andrade de Brito, Israel 
Francisco de Oliveira, José Luiz da Silva César, Marcos Augusto Issa Henriques 
de Araújo , Rafael Marreiro de Godoy e Rafael Tanzi de Araújo, e 7 votos 
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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. 

Explicação Pessoal:  
1. Vereador José Luiz da Silva César: Indaga a empresa Sabesp sobre os seus 

serviços prestados, pois diz acreditar que há preferência nos atendimentos. 
Comenta sobre a sobre a extensão da rede de água na Estrada Carmem Ribeiro 
Salvetti, popularmente conhecida como “Estrada da Dona Nega”, faz a leitura de 
alguns documentos legislativos antigos o qual havia solicitado a implantação de 
rede de água nesta localidade, faz então considerações sobre não achar justo 
que o trabalho de algum vereador ser diminuído em face de outro, bem como, 
diz que não é correto se apropriar de benfeitorias realizadas por outros políticos. 
Explana sobre alguns de seus projetos nestes quatro anos de mandato, diz estar 
orgulhoso sobre isso.  

Encerram-se os trabalhos às 15h42min. 
 
 
 

 
 


