
 

Ata da 9ª Sessão Ordinária de 27 de abril 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 15h01min. 
Expediente: 

1. A Ata da 8ª Sessão Ordinária de 2020, realizada em 23 de março de 2020, foi lida e 
aprovada por unanimidade; 

2. A Ata da 11ª Sessão Extraordinária de 2020, realizada em 23 de março de 2020, foi lida 
e aprovada por unanimidade; 

3. A Ata da 12ª Sessão Extraordinária de 2020, realizada em 23 de março de 2020, foi lida 
e aprovada por unanimidade; 

4. A Ata da 13ª Sessão Extraordinária de 2020, realizada em 7 de abril de 2020, foi lida e 
aprovada por unanimidade; 

5. A Ata da 14ª Sessão Extraordinária de 2020, realizada em 7 de abril de 2020, foi lida e 
aprovada por unanimidade; 

6. O Primeiro Secretário faz a leitura dos Ofícios nºs: 246 e 248/2020 do Poder Executivo 
referentes ao adiamento e emenda ao Projeto nº21/2020-E, protocolados nesta Casa 
de Leis no dia 26 e 27 de abril de 2020, sob os números 3669 e 3726/2020. 

7. O Primeiro Secretário faz a leitura do Ofício nºs: 211/2020 do Poder Executivo referente 
ao Convenio com a Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Roque, protocolados 
nesta Casa de Leis no dia 31 de março de 2020, sob o número 3387/2020. 

8. O Presidente faz a leitura do Edital de Convocação nº22 e 23/2020, que convoca os 
Senhores Vereadores a participarem da 15ª Sessão Extraordinária a ser realizada logo 
após o termino desta, assim como para a 16ª Sessão Extraordinária  que será realizada 
no dia 28 de abril de 2020, às 10 horas. 

9.  O Primeiro Secretário faz a leitura do Parecer Nº 156/2019 ao Projeto de Lei Nº 
45/2019, 05/09/2019 de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Redação 
2017, ao Projeto de Lei Nº 45/2019 - Institui a "Casa Acolhedora" no âmbito da 
Estância Turística de São Roque. O Vereador, autor do Projeto, apresentou 
Requerimento Verbal solicitando o adiamento do Projeto por 02 (duas) Sessões. O 
Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade em única discussão e votação 
nominal. 

10. O Primeiro Secretário faz a leitura dos Ofícios com as Justificativas de Ausência dos 
Vereadores Alfredo Fernandes Estrada, José Luiz da Silva César, Marcos Roberto 
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Martins Arruda, Mauro Salvador Sgueglia de Góes e Newton Dias Bastos da 8ª Sessão 
Ordinária, realizada no dia 24 de março de 2020. As Justificativas de ausência foram 
aprovadas por unanimidade em única discussão e votação nominal. 

11. O Primeiro Secretário faz a leitura do Ofício nº14/2020, da APESR – Associação dos 
Profissionais de Educação de São Roque e Região, referente  a solicitação de Emenda 
no Projeto nº21/2020-E, protocolado nesta Casa de Leis no dia 23 de abril de 2020, sob 
o número 3646/2020. 

Projetos do Legislativo: 
1. Projeto de Resolução Nº 9/2020-L, 27/04/2020 de autoria da Mesa Diretora 2020, 

que “Institui o Sistema de Deliberação Remota na Câmara Municipal da Estância 
Turística de São Roque”. 

Requerimentos: 
1. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo Nºs: 49. Solicita a cópia das 

plantas aprovadas do Loteamento Vila das Papoulas, localizadas no inicio da Vila Mike;  
e 50/2020 – Solicita informações referentes a regularização le Loteamentos na 
Administração Municipal no período de 2013 a 2016.  

Indicações: 
1. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 275 - Solicita os serviços de motonivelamento e 

cascalhamento das Ruas do Loteamento Jardim Camargo, Clube dos Oficiais, Sun Valey 
e Las Brisas.; Nº 276 - Solicita os serviços de motonivelamento e cascalhamento da 
Estrada da Serrinha, Bairro do Carmo.; Nº 277 - Solicita os serviços de 
motonivelamento e cascalhamento da Estrada Takeshi Kono, Estrada Takeda e Estrada 
do Mikami.; Nº 278 - Solicita os serviços de motonivelamento e cascalhamento das 
Ruas do Loteamento Mombaça I, II e III, Bairro do Mombaça.; Nº 279 - Solicita os 
serviços de motonivelamento e cascalhamento das Ruas do Loteamento das Acácias, 
Estrada dos Moreiras e Estrada da Grama, Bairro do Saboó.; Nº 280 - Solicita 
providências para que a Prefeitura forneça máscaras aos moradores dos bairros mais 
afastados e sejam disponibilizadas nos postos de saúde.; Nº 281 - Solicita providências 
junto ao Bem-Estar Social para que o mesmo faça um atendimento mais aprimorado à 
todas as famílias dos bairros do município referente ao fornecimento de cestas básicas 
e medicamento neste momento do enfrentamento do Covid-19.; Nº 282 - Solicita 
providências urgente referente ao estudo através do Dep. Financeiro e Jurídico da 
Prefeitura para que se possa fazer parcialmente pagamento aos terceirizados que 
prestam serviços de limpeza , transporte escolar, entre outros no município.; Nº 283 - 
Solicita providências junto ao Dep. de Bem-Estar Social e outro se necessário para um 
suporte mais próximo às famílias que não contam com equipamentos para o 
cadastramento do benefício do Governo Federal, Estadual e Municipal  no momento de 
enfrentamento do Covid-19.; Nº 284/2020 - Solicita providências urgente junto ao 
Dep. Responsável para que o PAT volte a funcionar com todos os cuidados necessários 
para os usuários e funcionários neste momento do enfrentamento do Covid-19..; 

2. Vereador Flávio Andrade de Brito: Nº 274/2020 - Solicita a realização de 



 3
operação "tapa-buraco" e manutenção do barranco na Rua Elisa Santos Nunes.; 

Moções: 
1. Vereador José Luiz da Silva César: Nº 47/2020 - De Congratulações ao Jornalista 

Claudio Cesar e à Rádio Coluna FM pela cobertura dos acontecimentos recentes no 
município de São Roque. A Moção foi aprovada por unanimidade em única discussão, 
votação nominal e maioria simples. 

2. Vereadores José Luiz da Silva César, Marcos Roberto Martins Arruda, Alfredo 
Fernandes Estrada, Rogério Jean da Silva, Newton Dias Bastos: Nº 45/2020 - 
De Pesar pelo falecimento do Senhor Francisco Moraes de Lima, conhecido como Pilé; 

3. Vereadores José Luiz da Silva César, Rafael Tanzi de Araújo: Nº 44/2020 - De 
Pesar pelo falecimento do Senhor Odair Aparecido de Moraes, conhecido como Ico; 

4. Vereadores Marcos Roberto Martins Arruda, Newton Dias Bastos, Rafael 
Tanzi de Araújo: Nº 42/2020 - De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor 
Marcello José Domingues Novelli; 

5. Vereador Newton Dias Bastos: Nº 43/2020 - De Pesar pelo falecimento do senhor 
Nacib Brasílio Godinho; 

6. Vereadores Newton Dias Bastos, Marcos Roberto Martins Arruda: Nº 41 - De 
Pesar pelo falecimento da Senhora Claudete Cristanelli Brega; Nº 51/2020 - De 
Congratulações ao Jornal da Economia pelos 30 anos de fundação. A Moção foi 
aprovada por unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria simples. 

7. Vereadores Newton Dias Bastos, Marcos Roberto Martins Arruda, Etelvino 
Nogueira: Nº 52/2020 - De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Eno Lippi; 

8. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Nº 50/2020 - De Pesar pelo falecimento da 
estimada Senhora Norma. 

9. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 46/2020 - De Pesar pelo falecimento do 
senhor Benedito Gomes; Nº 48 - De Pesar pelo falecimento da Senhora Iracema dos 
Santos Pereira; Nº 49 - De Pesar pelo falecimento da estimada Senhora Valdomira 
Gelli; 

10. Vereador Rogério Jean da Silva, Alfredo Fernandes Estrada: Nº 54/2020 - De 
Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Antonio de Matos. 

Matérias analisadas no expediente: 
1. Moção 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 Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Comenta a importância 

desta Sessão Ordinária por ser a primeira feita virtualmente em razão da pandemia do 
novo coronavírus. Parabeniza aos funcionários da casa pela eficiência mesmo em 
tempos difíceis como este. Orienta à população sobre os devidos cuidados para não 
contrair a doença, no intuito de passarmos o mais rápido possível por esta situação.  

Ordem do Dia: 
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1. Requerimentos: 049 e 050/2020 – Os Requerimentos foram rejeitados por 08 

(oito) votos contrários dos Vereadores Alacir Raysel, Israel Francisco de Oliveira, Julio 
Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, 
Newton Dias Bastos, Rafael Tanzi de Araújo e Rogério Jean da Silva e 07 (sete) votos 
favoráveis em única discussão e votação nominal.   

 Explicação Pessoal:  
1. Vereador Rogério Jean da Silva: Inicia seu discurso parabenizando os profissionais 

de saúde que estão trabalhando arduamente no combate ao coronavírus, diz que é 
preciso homenagear todos aqueles que lidam diariamente com pessoas infectadas pelo 
vírus letal. Solidariza-se por todas as vidas perdidas em especial por aqueles que 
perderam a vida por estarem na linha de frente batalhando contra o novo vírus. Relata 
que trabalhando na segurança, sentia muito quando um colega falecia em serviço, 
portanto, diz entender a tristeza por todos os profissionais da saúde quando ao ver um 
colega partir. 

2. Vereador Etelvino Nogueira: Inicia desejando saúde a todos, relata que ninguém 
imaginava o transtorno o qual este vírus iria causar. Comenta que vem se informando 
sobre as medidas adotadas pelo Governo Federal e Estadual em relação ao coronavírus. 
Solicita ao Poder Executivo Municipal para que os informe sobre qual ajuda o Governo 
Estadual está dando para o município neste momento. Fala também sobre os 
profissionais de saúde, faz grandes agradecimentos a estes heróis. Comenta sobre a 
acessibilidade dos utensílios de proteção ao coronavírus, diz que é preciso que 
máscaras cheguem também a população dos bairros mais afastados, pois os problemas 
decorrentes do vírus poderá ser mais acentuado nos bairros periféricos. 

3. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Agradece a todos que estão na linha de 
frente combatendo ao novo coronavírus, estes que são tidos como serviços essenciais, 
mostrando toda solidariedade da pessoa deste Vereador. Comenta que com seus 51 
anos de experiência, nunca viu algo tão triste quanto o momento que estamos 
passando. Explica que não gosta de votar contrário aos requerimentos, assim se 
desculpando com o Vereador Guto Issa, pelo seu ponto de vista neste momento e pede 
sua compreensão. Deseja um beijo no coração de toda comunidade sãoroquense, pois 
em breve estaremos nos abraçando novamente. 

4. Vereador Alexandre Pierroni Dias: Mostra sua solidariedade com todas as pessoas 
que perderam seus entes queridos em virtude da pandemia do novo coronavírus. 
Aponta que o comitê que foi criado para combate ao covid-19 está apresentando 
sugestões e ideias interessantes ao Poder Executivo nesta luta. Agradece aos 
Vereadores e funcionários da Casa de Leis pela eficiência em realizar a Sessão de forma 
segura, assim utilizando ferramentas online. Salienta a importância do isolamento social 
no intuito de diminuir o número de contaminados e o número de mortos. Também 
salienta o possível colapso do SUS devido ao reduzido número de leitos diante de uma 
doença altamente contagiosa. Critica o posicionamento do governante que está contra 
o isolamento social. 
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5. Vereador José Luiz da Silva César: Parabeniza aos quinze Vereadores pela atitude 

de continuar trabalhando nesta pandemia do novo coronavírus, desse modo dando bom 
exemplo aos políticos. Mostra-se entristecido com a falta de independência do Poder 
Legislativo para com o Poder Executivo, assim enaltecendo a questão dos 
requerimentos rejeitados. Aponta a diferença entre a cidade de São Paulo capital e as 
cidades do interior, assim questionando a aplicabilidade do decreto do Governador do 
Estado no que tange à pandemia, exemplificando  o número de pessoas num salão de 
cabeleireiro de São Paulo comparado ao de uma cidade interiorana. Sugere um trabalho 
de distribuição de máscaras nas periferias, assim achar uma maneira de ceder 
máscaras para essas pessoas mais necessitadas. Comenta que a Primeira-Dama, 
juntamente com os Vereadores, poderiam fazer essa parte social de levantar um certo 
número de máscaras para a distribuição. Sugere algumas opções sobre os 
requerimentos, ou em último caso, não fazer mais. 

Encerram-se os trabalhos às 16h36min. 
 
 
 


