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Ata da 17ª Sessão Ordinária de 22 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 14:06. 

Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos pelo Vereador Rafael Tanzi de Araújo; 

1. A Ata da 17ª Sessão Ordinária de 2020, realizada em 22 de junho de 2020, foi lida e 

aprovada por unanimidade; 

2. O Primeiro Secretário faz 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, 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. 

Projeto do Executivo: 

1. 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 municipais”. 

Indicações: 

1. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 378 - Solicita serviço de "operação tapa-buraco" nas 

estradas do Pavão e Venâncios, Bairro do Pavão.; Nº 379 - Solicita providências, junto 

ao Departamento de Educação e Compras da Prefeitura, para que seja feita com 

urgência a aquisição dos "Kits-Merenda" para serem entregues no terceiro mês.; Nº 380 

- Solicita providências, junto ao Departamento de Obras, para que seja feita higienização 

nos pátios dos postos de saúde do Município.; Nº 381 - Solicita providências, junto ao 

Departamento de Obras, para que seja feita a higienização dos pátios das escolas da 

rede de Educação do Município.; Nº 382 - Solicita providências, junto ao Departamento 

responsável, para que sejam fornecidas máscaras nas unidades de saúde do Município, 

bem como nas escolas municipais.; Nº 383 - Solicita providências, junto aos 

departamentos de Imprensa, Saúde, Educação e outros, para que seja elaborada uma 

cartilha de orientação referente ao enfrentamento da COVID - 19.; Nº 384 - Solicita 

providências para que seja redobrada a fiscalização em todos os comércios do Município, 

nesse momento de flexibilização e o retorno de suas atividades durante esse período de 

Quarentena.; Nº 385 - Solicita providências, junto à empresa responsável pela Coleta de 

Lixo em nosso Município, para que seja feita a limpeza nos pontos onde o lixo é 



 

 2 

descarregado pelos munícipes.; Nº 386 - Solicita providências, junto à empresa Mirage, 

responsável pelo Transporte Coletivo em nosso Município, para que sejam ampliados os 

horários das linhas da região do Bairro do Carmo, Pavão, Mirim, Saboó e Mombaça.; Nº 

387 - Solicita providências urgentes para que seja feita a contratação de um médico 

para trabalhar no Posto de Saúde do Bairro do Carmo, enquanto durar a licença para 

tratamento de saúde da atual médica desse bairro. 

2. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 370 - Solicita roçada ao longo da Avenida 

Bandeirantes; Nº 371 - Solicita roçada no Largo dos Mendes; Nº 372 - Solicita 

motonivelamento e cascalhamento na Rua Roque Rodrigues, Campininha; Nº 373 - 

Solicita motonivelamento e cascalhamento em todas as ruas do bairro Monte Serrat; Nº 

374 - Solicita motonivelamento e cascalhamento na Estrada da Varginha, São João 

Novo.; Nº 375 - Solicita limpeza das margens do rio ao longo da Avenida Vereador 

Rodolfo Arthur Salvetti, Colunas de São Roque e Rua das Acácias; Nº 376 - Solicita 

motonivelamento e cascalhamento da Estrada do Moinho e da Rua Valcir Lucas, Bairro 

Chácaras Boqueirão; Nº 377 - Solicita motonivelamento e cascalhamento nas Alamedas 

Tucanos e Alameda Cotovias, Loteamento Morada dos Pássaros. 

Moções: 

1. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Nº 73 - De Congratulações ao Senhor 

Sérgio Gabriel, diretor do BOS do Município de Sorocaba em face à atenção dispensada 

ao nosso Município. A Moção foi aprovada por unanimidade em única discussão, votação 

nominal e maioria simples; 

2. Vereador José Luiz da Silva César: Nº 75 - De Congratulações ao Senhor Marcos 

Villaça eleito novo Provedor da Santa Casa de Misericórdia de São Roque. A Moção foi 

aprovada por unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria simples; 

3. Vereador Rogério Jean da Silva e José Alexandre Pierroni Dias: Nº 76/2020 - 

De Pesar pelo falecimento da Senhora Maria Ester Zioli dos Santos;  

4. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, com o apoio de todos os 

vereadores: 77/2020 - De Pesar pelo falecimento do Sr. Joel Monteiro; 

5. Vereador Rogério Jean da Silva e Rafael Tanzi de Araújo: Nº 78/2020 - De Pesar 

pelo falecimento do Senhor Daniel Pereira; 

6. Vereador Rafael Marreiro de Godoy, com o apoio de todos os vereadores: Nº 

79/2020 - De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Walter Trujillo; 

7. Vereadores Newton Dias Bastos, Marcos Roberto Martins Arruda, Rogério Jean 

da Silva e Etelvino Nogueira: Nº 80/2020 - De Pesar pelo falecimento do estimado 

Senhor Carlos Carlini. 

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 Rogério Jean da Silva: Inicia seu discurso falando sobre um levantamento 

realizado por este vereador sobre os casos do coronavírus em nosso município e na 

região. A princípio faz comentários sobre os números da nossa microrregião, que é 

composta por São Roque, Mairinque, Araçariguama e Alumínio, onde até o momento 
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haviam 309 casos confirmados, sendo 177 recuperados e 18 óbitos registrados até aquele 

momento. Em relação aos municípios que compõem a DRS, até o instante tinham sido 

registradas 6589 casos, com 4936 recuperados e 279 mortes. Comenta sobre as 

ocupações na UTI da Rede Pública de Sorocaba, relata que são 72 leitos, onde 66 estão 

ocupados no momento. Fala sobre uma porcentagem e diz que a cada 659 pessoas, uma 

encontra-se infectada em nosso município. Relata expôs este quadro, pois há muitas 

pessoas que não acreditam na gravidade da situação em que nos encontramos. Comenta 

que estamos em uma circunstância que requer cuidado e enfatiza a ideia de cada um 

fazer sua parte com o intuito de que cesse este imbróglio.  

2. Vereador Etelvino Nogueira: Parabeniza o Vereador Rafael Tanzi pelo nascimento do 

seu filho. Diz achar muito pertinente os dados que o Vereador Cabo Jean apresentou em 

plenário, pois relata que a pandemia é o maior problema que enfrentamos atualmente. 

Fala que este é o momento para nos unirmos, em todas as esferas municipais, estaduais 

e federais. Comenta que ainda é preciso estar em pauta a compra dos respiradores. 

Reitera que em Sorocaba há pouquíssimos leitos de UTI disponíveis. Comenta que este é 

o momento de exigir que algumas medidas sejam tomadas, fala que a população não 

pode ser prejudicada por decisões políticas. Fala que a movimentação de carros na 

Rodovia Raposo Tavares voltou quase ao normal e faz reflexões sobre isto.    

Ordem do Dia: 

1. Projeto de Lei Nº 10/2020-L, de 22/01/2020, de autoria do Vereador Mauro Salvador 

Sgueglia de Góes, que “Dá a denominação de Creche ‘Professor Newton Bastos’’ a 

próprio público localizado na Campininha”. O projeto foi aprovado por unanimidade, em 

única discussão e votação nominal, quórum maioria simples. 

2. Projeto de Lei Nº 26/2020-E, de 08/06/2020, de autoria do Poder Executivo, que 

“Altera e insere dispositivo na Lei nº 5.008, de 04 de setembro de 2019”. O projeto foi 

aprovado por unanimidade, em única discussão e votação nominal, quórum maioria 

simples. 

Explicação Pessoal:  

1. Vereador José Luiz da Silva César: Comenta que em uma reflexão, concluiu que já 

tivemos grandes prefeitos na cidade de São Roque, dentre eles, Jarbas de Moraes, 

Quintino de Lima, Arnóbio, Mário Luiz e outros. Efaneu, por sua vez, foi um ótimo prefeito 

para o município, pois fez a cidade progredir. Nesse sentido, comenta que é importante 

dar a oportunidade para novos prefeitos com novas ideias trazendo o progresso de volta 

à São Roque. Expõe não ser contra o turismo, mas neste momento de pandemia 

expressa ser, pois no final de semana teve um grande índice de motociclistas e turistas 

em nosso município. Fato que preocupa a este Vereador, pois Sorocaba, que é referência 

para nossa cidade, já se encontra com 100% de seus leitos ocupados, aponta. Mostra-se 

entristecido com o fato de que vários salões de beleza e barbearias estão fechados, 

enquanto os shoppings estão funcionando. Explica que o prefeito deve atentar-se aos 

problemas da nossa cidade, utilizando-se dos decretos do governador em segundo plano. 

Salienta o número de pessoas que estão passando o final de semanas nas chácaras, 

motivo que também preocupa a este Vereador pela falta de fiscalização.  

2. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Solidariza-se com todos em 

relação ao crescimento do número de infectados em nosso município. Inicia sua oratória 
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com uma boa notícia, o mesmo conseguiu, junto ao Deputado Alaíde Teruel, uma 

emenda de 500 mil reais para a compra de equipamentos para a Santa Casa que poderão 

ser usados no combate ao covid-19. Agradece ao deputado pelo apoio. Comenta a 

respeito do caso do Instituto Votorantim, apontando seus 27 anos de Tribunal de Justiça 

e 8 anos de vereança, portanto, não deixará sua imagem ser arranhada por interesses 

políticos. Comenta que atuou junto à prefeitura no intuito de formar uma parceria com o 

Instituto Votorantim, essa parceria inclui uma consultoria da gestão da crise do covid-19, 

uma consultoria da gestão da queda de recursos, DPI’s e a possível compra de 

equipamentos. Comenta que foi notificado na semana passada para a retirada do vídeo e 

assim o fez de imediato. Em seguida, contra notificou o instituto e recebeu nesta 

segunda-feira uma nova notificação, a qual explica o ocorrido. Aponta que a notificação 

foi respondida fora do prazo e de forma incompleta. Expõe os equívocos presentes na 

notificação. Aponta, portanto, que o Instituto Votorantim reconhece a atuação deste 

Vereador no caso e que o mesmo agiu em boa-fé em promover a saúde. Apresenta ata 

notarial de 14 páginas de conversas que confirmam a veracidade de suas palavras. 

3. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Aponta que faz o uso da tribuna neste dia 

para falar de trabalho e reconhecimento, pois neste final de semana várias pessoas 

puderam confirmar a ótima prestação de serviços realizada pelos profissionais da saúde 

na cidade de São Roque. Comenta sobre o fato ocorrido no último domingo na parte da 

manhã, num local de difícil acesso, os socorristas chegaram em 8 minutos e já levaram o 

paciente para o hospital, no momento que chegou, já teve início aos trabalhos de 

ressuscitação. Salienta a qualidade e o carinho do atendimento no Pronto Socorro. 

Agradece imensamente a esses profissionais, pois a pessoa supracitada está viva e 

segundo os médicos, foram minutos que fizeram toda a diferença. Aponta que faz o uso 

da palavra com gratidão, assim lembra de seu pai. 

Encerram-se os trabalhos às 15h33min. 
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