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Ata da 18ª Sessão Ordinária de 29 de junho 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 14:12. 
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 17ª Sessão Ordinária de 2020, realizada em 22 de junho de 2020, foi 
lida e aprovada por unanimidade; 

2. O Presidente coloca em discussão o Requerimento de Urgência de Nº 56/2020, 
que “Solicita a inclusão da Moção nº82/2020, em regime de tramitação de 
Urgência Especial, na pauta da 18ª Sessão Ordinária de 29/06/2020”, de autoria 
do Vereador Etelvino Nogueira. O Requerimento foi aprovado por unanimidade 
em única discussão e votação nominal. 

3. O Presidente coloca em discussão o Requerimento de Urgência de Nº 59/2020, 
que “Solicita a inclusão dos Requerimentos nº57 e 58/2020, em regime de 
tramitação de Urgência Especial, na pauta da 18ª Sessão Ordinária de 
29/06/2020”, de autoria do Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo. 
O Requerimento foi aprovado por unanimidade em única discussão e votação 
nominal. 

Projeto do Executivo: 
1. Projeto de Lei Nº 30/2020-E, de 25/06/2020, de autoria do Poder Executivo, que 

“Dispõe sobre a suspensão temporária das contribuições previdenciárias 
patronais e das contribuições complementares estabelecidas em plano de 
amortização de déficit atuarial devidas ao Fundo de Seguridade Social – FSS”. 

Requerimentos: 
1. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Nº 57 - Solicita 

informações referentes aos gastos do Poder Executivo com publicidade nos 
primeiros semestres dos Exercícios 2017, 2018, 2019 e 2020; Nº 58 - Solicita 
informações referentes as movimentações fiscais e contábeis do CAS (Centro de 
Ação Social do Município), no período de janeiro de 2020 até a presente data. 

Indicações: 
1. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 388 - Solicita serviços de motoniveladora e 

cascalhamento das ruas do Loteamento Jardim da Felicidade, Bairro do Pavão; 
Nº 389 - Solicita serviços de motoniveladora e cascalhamento das ruas Capitulina 



 

 2

dos Santos e Madre Iva, Bairro do Pavão; Nº 390 - Solicita providências 
referentes a maior fiscalização nas agências bancárias para o uso de máscaras e 
distanciamento entre as pessoas; Nº 391 - Solicita providências, junto ao 
Departamento de Obras e à SABESP, para que seja feita higienização nos pátios 
dos postos de Saúde da rede básica, bem como nos pátios das escolas da rede 
básica de Educação; Nº 392 - Solicita serviço de "operação tapa-buraco" da 
Estrada Municipal do Carmo e da Estrada do Quilombo (que liga a Vila do Carmo 
até o Bairro de Canguera); Nº 393 - Solicita providências, junto ao Departamento 
de Obras e à SABESP, para que seja feita higienização no Terminal Rodoviário 
Ayrton Senna; Nº 394 - Solicita providências, junto ao Departamento de Vigilância 
Sanitária, para que seja feita campanha de conscientização de uso de máscaras 
e distanciamento nos supermercados do Município; Nº 395 - Solicita 
providências, junto ao Departamento de Saúde, Fundo Social de Solidariedade e 
Bem-Estar Social, para que não deixem faltar máscaras para doação às famílias 
carentes nos postos de Saúde da rede básica do Município, em combate e 
enfrentamento da COVID - 19; Nº 396 - Solicita providências, junto ao 
Departamento de Obras e à SABESP, para que seja feita higienização no pátio 
da Santa Casa de São Roque; Nº 397 - Solicita providências para que seja feito 
serviço de motoniveladora e cascalhamento das ruas do Mombaça I, II, e III, 
Bairro do Mombaça. 

2. Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Nº 399 - Solicita a realização de poda 
na árvore localizada na Rua Albano José de Oliveira, altura do imóvel número 25; 
Nº 400 - Solicita as trocas de lâmpadas queimadas no poste localizado na 
Avenida 3 de maio (número do poste: 01056), e no poste localizado na Rua 
Albano José de Oliveira, altura do imóvel número 25 (poste número 00982); Nº 
401 - Solicita a realização de reformas na ponte localizada na Estrada dos 
Barros, limite com o Município de Araçariguama, Sítio Velho; Nº 402 - Solicita a 
realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento por toda extensão 
da Estrada do Sorocamirim, conhecida como Patané. 

3. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Nº 398 - Solicita "operação tapa-
buraco" na Rua Carlos Girardello, Jardim Renê. 

Moções: 
1. Vereadores Etelvino Nogueira, Alacir Raysel, Alfredo Fernandes Estrada, 

Flávio Andrade de Brito, Israel Francisco de Oliveira, 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, Rogério Jean da Silva: Nº 82 - De Apoio à PEC 
15/2015 da Câmara dos Deputados, a qual pretende tornar o Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação - Fundeb instrumento permanente de financiamento da 
educação básica pública. A Moção foi aprovada por unanimidade em única 
discussão, votação nominal e maioria simples. 

2. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Nº 81 - De Congratulações ao Rotary 
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Club de São Roque Estância. A Moção foi aprovada por unanimidade em única 
discussão, votação nominal e maioria simples. 

3. Vereadores Israel Francisco de Oliveira, Alacir Raysel, Etelvino Nogueira, 
José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, Alfredo Fernandes 
Estrada, Flávio Andrade de Brito, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, 
José Luiz da Silva César, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Marcos 
Roberto Martins Arruda, Newton Dias Bastos, Rafael Marreiro de Godoy, 
Rafael Tanzi de Araújo, Rogério Jean da Silva: Nº 89 - De Pesar pelo 
falecimento do estimado Senhor José de Oliveira, carinhosamente conhecido 
como “Zezinho Borracheiro”. 

4. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Nº 85 - De Pesar pelo falecimento 
da Senhora Neusa Mari Garbin Siegl.  

5. Vereador Newton Dias Bastos: Nº 86 - De Pesar pelo falecimento da Senhora 
Maria Neide Rocha da Silva. 

6. Vereadores Newton Dias Bastos, Rogério Jean da Silva, Rafael Tanzi de 
Araújo: Nº 87 - De Pesar pelo falecimento do Senhor Sigueme Urushimoto. 

7. Vereadores Rafael Tanzi de Araújo, Alfredo Fernandes Estrada, Julio 
Antonio Mariano, Newton Dias Bastos, Rafael Marreiro de Godoy, Marcos 
Roberto Martins Arruda: Nº 84 - De Pesar pelo falecimento da Senhora 
Suzamar de Oliveira. 

8. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 83 - De Pesar pelo falecimento da Senhora 
Anna Maria de Oliveira Garcia; Nº 88 - De Pesar pelo falecimento do Senhor 
Evandro Freitas Vargem; 

Matérias analisadas no expediente: 
1. Moção de Pesar – a Mesa Diretora as encaminhará. 
2. Indicações – a Mesa Diretora as encaminhará. 
3. Moção de Congratulações: Foi aprovada por unanimidade. 
4. Moção de Apoio: Foi aprovada por unanimidade. 

Tribuna: 
1. Vereador José Luiz da Silva César: Aponta que o porta-voz do Gabinete do 

prefeito, ao invés de resolver os problemas da prefeitura, está frequentemente 
nas redes sociais. O momento é unir forças para combater à pandemia. Além 
disso, o mesmo culpa ao povo pelo fato de São Roque estar na cor vermelha do 
Plano São Paulo. Todavia, este Vereador discorda. O que ocasionou a 
aglomeração foi a decisão do Poder Executivo de reduzir o horário de 
funcionamento para quatro horas, aponta. Lamenta o fato que o prefeito 
desrespeitou ao decreto do governador e agora recebe ameaças de cunho 
jurídico do mesmo. Questiona o porquê dos salões de barbearia e cabeleireiro 
não poderem abrir, visto que o prefeito já desrespeitou a fase vermelha. Sugere 
ao prefeito que o município volte a ter a jornada de trabalho de 8h/dia. Mostra-se 
indignado que os salões de shopping possam funcionar e os de ruas não. Sugere 
aos vereadores da base que levem até o prefeito o pedido supracitado. 

2. Vereador Julio Antonio Mariano: Concorda com o posicionamento do Vereador 
José Luiz no que tange ao funcionamento do comércio com a jornada de 8h/dia. 
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Consta que, ao contatar o prefeito, foi explicado que a relação de número de 
leitos e óbitos no município interferem qual zona de quarentena o mesmo está. 
Além disso, também está presente no decreto do governador, o limite de 4h/dia 
de funcionamento do comércio. Comenta que o prefeito pretende manter na fase 
laranja, porém se vier determinação do Ministério Público no sentido de regredir 
para fase vermelha, caberá ao jurídico decidir. Em outro assunto, comenta que 
houve uma reunião com a CCR e está prevista, para o ano que vem, o início da 
nova duplicação da Rodovia Raposo Tavares, que compreenderá o trecho com 
começo na altura do km 46 (no pedágio) até a Vila Nova no km 63. Depois disso, 
vai do km 67 até o km 89, retornando para Sorocaba. Ao questionar à CCR a 
respeito do projeto, foi decidido que haverá uma alça para os moradores do bairro 
do Carmo e Caetê. Além disso, a rotatória da Vila Nova não será fechada, como 
estava previsto a priori. Infelizmente não farão acesso para Rodovia Quintino de 
Lima, nem nova alça para acesso ao Taboão e alça que já se encontra bloqueada 
será liberada só para sentido capital. Foi decidido na reunião que os Vereadores, 
juntamente com os prefeitos, deputados e a ARTESP, que discutam e lutem em 
prol de melhor resolver a questão do trânsito em São Roque que já foi 
prejudicado. 

3. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Comenta que entrega 
neste dia, dentro do prazo, sua defesa no processo de cassação empreendido 
pelo Presidente do PSDB de São Roque contra o mandato deste Vereador. 
Processo de cunho eleitoreiro que beneficia somente ao prefeito Cláudio Góes do 
PSDB, aponta. Aguarda novos trabalhos sórdidos por parte dos mesmos. Explica 
que vem fazendo um trabalho típico de parlamentar, reconhecido pela população, 
assim atuando em prol da proteção dos profissionais da saúde de São Roque e 
divulgando. Além disso, este Vereador já está autorizado pelo Instituto Votorantim 
a realizar um segundo vídeo em defesa. Lembra que em 2016 cinco processos 
foram abertos contra seu mandato e todos foram arquivados. É dever do 
parlamentar a divulgação e transparência de seu trabalho, além de ser direito da 
população. Agradece ao apoio da população para com seu mandato e afirma 
“não vou me calar!”. 

4. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Explica que independentemente de 
qualquer decreto, estamos a quase 90 dias em quarentena, tempo limite de quem 
sustenta um negócio sem estar lucrando. Portanto, é esperado que as pessoas 
comecem a entrar em desespero. Pede à população de São Roque que tome 
muito cuidado, que saiam às ruas aqueles que realmente precisam. Aconselha à 
população a não acreditar em políticos levianos, que respondem processos e não 
tem uma carreira ilibada, os quais que fazem politicagem sobre o covid-19. 
Também pede que todos tomem as devidas precauções contra o contágio, só 
saiam de casa se realmente precisarem. Comenta que o prefeito esteve neste dia 
na cidade de São Paulo e assinou, no modelo CDHU, a construção de 100 casas 
populares em São Roque. Agradece ao prefeito e aos Vereadores da base, na 
qualidade de Líder deste governo, salientando os benefícios dessas novas cem 
casas que serão construídas no município.  
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5. Vereador Newton Dias Bastos: No mesmo sentido do Vereador Marquinho 
Arruda, este Vereador evidencia o CDHU, na pessoa do secretário Renato 
Amary, e o prefeito Cláudio Góes. Comenta que muito fora cobrado sobre 
programas de casas populares em São Roque e o projeto supracitado traz ao 
município exatamente isso. O contrato, porém, não é definitivo. O cidadão adquire 
a casa de forma vitalícia. Mostra-se muito feliz pelo nosso município ser 
agraciado com tal benfeitoria, visto que muitos a pleiteiam. Ademais, por isso 
ocorrer numa gestão séria como é a atual. Em outra situação, muito se discute 
em relação a situação de São Roque no que tange à quarentena: se o município 
retrocede para fase vermelha, fica na fase laranja ou avança para a amarela. Vale 
ressaltar que há muitas falhas no Plano São Paulo, um deles é a abertura do 
comércio por 4h/dia, aponta. Além disso, nosso município conseguiu novos 
respiradores e manteve um alto nível de distanciamento socia. Portanto, mostra-
se favorável a manter-se na fase laranja. 
 

Ordem do Dia: 
1. Projeto de Resolução Nº 3/2020-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 Vereador autor do Projeto apresentou 
Requerimento Verbal solicitando o adiamento da discussão por 03 (três) Sessões. O 
Requerimento Verbal foi aprovado por 13 votos favoráveis, dos Vereadores 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 Rafael Tanzi de Araújo, e 1 voto contrário, do Vereador Rogério Jean da 
Silva, em única discussão e votação nominal, com quórum de maioria simples. 
2. Projeto de Resolução Nº 11/2020-L, de 04/06/2020, de autoria do Vereador José 
Alexandre Pierroni Dias, que “Institui Sessão Solene em comemoração ao Prêmio 
Paulo Freire de Qualidade do Ensino Municipal”. O projeto foi rejeitado por 10 votos 
contrários, dos Vereadores Alacir Raysel, Flávio Andrade de Brito, 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 4 votos favoráveis, dos 
Vereadores Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira, José Alexandre Pierroni 
Dias e José Luiz da Silva César, em única discussão e votação nominal, com quórum 
de maioria absoluta. 
3. Projeto de Lei Nº 27/2020-L, de 04/06/2020, de autoria do Vereador José 
Alexandre Pierroni Dias, que “Institui o Festival Cultural Mário de Andrade de 
Literatura, Leitura e Produção de Textos da Cidade de São Roque”. O projeto foi 
aprovado por unanimidade, em única discussão e votação nominal, com quórum de 
maioria simples.  
4. Projeto de Lei Nº 29/2020-E, de 18/06/2020, de autoria do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos 
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municipais”. O projeto foi aprovado por unanimidade, em única discussão e votação 
nominal, com quórum de maioria absoluta.  
5. Projeto de Lei Nº 28/2020-L, de 04/06/2020, de autoria do Vereador José 
Alexandre Pierroni Dias, que “Declara Paulo Freire como Patrono da Educação do 
Município de São Roque”. O projeto foi rejeitado por 11 votos contrários, dos 
Vereadores Alacir Raysel, Etelvino Nogueira, Flávio Andrade de Brito, 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 3 votos favoráveis, dos 
Vereadores Alfredo Fernandes Estrada, José Alexandre Pierroni Dias e José Luiz da 
Silva César, em única discussão e votação nominal, com quórum de maioria simples. 
6. Projeto de Lei Nº 29/2020-L, de 04/06/2020, de autoria do Vereador José 
Alexandre Pierroni Dias, que “Institui o Prêmio Paulo Freire de Qualidade do Ensino 
Municipal e dá outras providências”. O projeto foi rejeitado por 11 votos contrários, 
dos Vereadores Alacir Raysel, Etelvino Nogueira, Flávio Andrade de Brito, 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 3 votos favoráveis, dos 
Vereadores Alfredo Fernandes Estrada, José Alexandre Pierroni Dias e José Luiz da 
Silva César, em única discussão e votação nominal, com quórum de maioria simples. 
7. Requerimentos Nº 57 e 58/2020 - Foram rejeitados 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 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. 

Explicação Pessoal:  
1. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Solidariza-se com todas as famílias que 

perderam seus entes queridos em nosso município. Relata que ouve problemas 
por causa da meteorologia nas Ruas do São Julião, diz que houve quedas de 
árvores e deterioramento das ruas naquela localidade, todavia relata que serão 
arrumadas em breve, faz agradecimentos ao Chefe do Departamento de Obras, 
bem como ao Prefeito e ao Vereador Marquinho Arruda, que o auxiliou nesta 
empreitada. Fala que juntamente com o líder de governo do prefeito, conseguirá 
concretizar algumas melhorias para diversos bairros. Finaliza agradecendo a 
todos os políticos pelo esforço do combate ao coronavírus.  

2. Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Parabeniza o Prefeito Cláudio Góes pelas 
cem casas almejadas no plano de CDHU - Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano, diz que isso irá melhorar o desenvolvimento da nossa 
cidade em diversos aspectos. 

3. Vereador Rogério Jean da Silva: Inicia seu discurso explicitando seu 
descontentamento com a postura do Governador do Estado de São Paulo, 
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comenta que a forma com que estão sendo tomada as medidas estão sendo 
prejudiciais a inúmeras cidades, cita que São Roque foi uma das cidades 
prejudicadas, visto que ela não se enquadra na perspectiva que foi empregada a 
Região de Sorocaba. Parabeniza o Chefe do Poder Executivo Municipal, Senhor 
Cláudio Góes pelas diligências que estão sendo proferidas. Fala que todos os 
Vereadores juntamente com o Prefeito estão se empenhando para melhorar a 
condição em que vivemos. Traz números comprobatórios de que a doença não 
está evoluindo em nossa cidade. Ressalta os problemas de continuarmos na 
zona vermelha, comenta que será prejudicial até para outras regiões, como a 
Grande São Paulo. Comenta que há pessoas torcendo contra somente para 
querer se beneficiar.  

4. Vereador Etelvino Nogueira: Parabeniza a iniciativa do plano da CDHU - 
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano em nosso município, diz 
que isso irá beneficiar a nossa região. Comenta sobre a posição adotada do 
Prefeito, diz achar que o Chefe do Poder Executivo Municipal vem seguindo uma 
linha de raciocínio benéfica para a cidade. Parabeniza os funcionários da Guarda 
Municipal que vem zelando pela segurança de todos mesmos nesta pandemia. 
Faz questionamentos a respeito de uma “live” que assistiu, diz que há a 
indagação de porque algumas figuras, como deputados, governadores, 
senadores, que fazem linha de frente, mas não estão sendo infectados, fala que a 
questão apontada é se há pessoas tomando medicamentos que auxilia no 
combate ao coronavírus.  

Encerram-se os trabalhos às 16h24min. 
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