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Ata da 35ª Sessão Ordinária de 13 de outubro de 2021. 
1º Período Legislativo Ordinário - 18ª Legislatura. 

Presidência: Julio Antonio Mariano, Thiago Vieira Nunes e Diego Gouveia da 
Costa. 

Secretaria: Antonio José Alves Miranda e William da Silva Albuquerque. 
Vereadores Presentes: Antonio José Alves Miranda, Claudia Rita Duarte 
Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo 
Nunes, Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio 
Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Newton Dias Bastos, Paulo Rogério 
Noggerini Junior, Rafael Tanzi de Araújo, Rogério Jean da Silva, Thiago Vieira 
Nunes e William da Silva Albuquerque. 
Vereadores Ausentes: nenhum. 

Início dos trabalhos às 14:15. 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos pelo Vereador William da Silva Albuquerque. 

1. Leitura e votação da Ata da 34ª Sessão Ordinária, de 04/10/2021; 
2. Leitura e votação da Ata da 59ª Sessão Extraordinária, de 04/10/2021. As Atas 

foram aprovadas por unanimidade, em única discussão e votação nominal, com 
quórum de maioria simples; 

3. Requerimento Nº 193/2021-L, de 08/10/2021, de autoria dos Vereadores Paulo 
Rogério Noggerini Júnior e Diego Gouveia da Costa, que “Solicita a inclusão da 
Moção de Apoio Nº 353/2021, em regime de tramitação de urgência especial, na 
pauta da 35ª Sessão Ordinária, de 13/10/2021”. Aprovado por unanimidade em 
única discussão e votação nominal, com quórum de maioria absoluta; 

4. Requerimento Nº 194/2021-L, de 08/10/2021, de autoria do Vereador Newton 
Dias Bastos, que “Solicita a inclusão da Moção de Congratulações Nº 354/2021, 
em regime de tramitação de urgência especial, na pauta da 35ª Sessão Ordinária, 
de 13/10/2021”. Aprovado por unanimidade em única discussão e votação 
nominal, com quórum de maioria absoluta; 

5. Requerimento Nº 196/2021-L, de 08/10/2021, de autoria do Vereador Rogério 
Jean da Silva, que “Solicita a inclusão do Requerimento nº 195/2021, em regime 
de tramitação de urgência especial, na pauta da 35ª Sessão Ordinária, de 
13/10/2021”. Aprovado por unanimidade em única discussão e votação nominal, 
com quórum de maioria absoluta; 

6. Requerimento Nº 197/2021-L, de 13/10/2021, de autoria do Vereador Paulo 
Rogério Noggerini Júnior, que “Solicita a inclusão da Moção de Congratulações nº 
355/2021, em regime de tramitação de urgência especial, na pauta da 35ª Sessão 
Ordinária, de 13/10/2021”. Aprovado por unanimidade em única discussão e 
votação nominal, com quórum de maioria absoluta; 

7. Ofício Vereador Nº 1911/2021, de 08/10/2021, de autoria do Vereador Diego 
Gouveia da Costa, que “Justifica ausência na votação das proposituras apreciadas 
antes do Projeto de Lei Nº 74/2021-L, na 34ª Sessão Ordinária, de 04/10/2021”. 
Aprovado por unanimidade em única discussão e votação nominal, com quórum de 
maioria simples; 

8. Leitura do Relatório mensal sobre a execução de coleta, tratamento e 
destinação final do lixo na Estância Turística de São Roque referente ao mês 
de setembro de 2021. 

Projetos do Executivo: 
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1. Projeto de Lei Nº 107/2021-E, de 05/10/2021, de autoria do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a regularização de edificações e dá outras providências”; 

2. Projeto de Lei Nº 108/2021-E, de 07/10/2021, de autoria do Poder Executivo, que 
“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)”; 

3. Projeto de Lei Nº 109/2021-E, de 07/10/2021, de autoria do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 
1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais)”; 

4. Projeto de Lei Nº 110/2021-E, de 07/10/2021, de autoria do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 
8.845.000,00 (oito milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil reais)”. 

Projetos do Legislativo: 
1. Projeto de Lei Nº 68/2021-L, de 25/08/2021, de autoria da Vereadora Claudia Rita 

Duarte Pedroso e dos Vereadores Guilherme Araujo Nunes e Clovis Antonio 
Ocuma, que “Dá denominação de "EMEI Vereador Armando Anéas Nunes - Lilo" à 
EMEI pertencente ao "Conjunto Educacional, Cultural e Esportivo Felipe 
Nicodemo", conforme a Lei Nº 2.587, de 30 de junho de 2000”; 

2. Projeto de Lei Nº 69/2021-L, de 03/09/2021, de autoria do Vereador Diego 
Gouveia da Costa e da Vereadora Claudia Rita Duarte Pedroso, que “Dispõe sobre 
a instalação de vagas de estacionamento específicas para autistas em 
estabelecimentos médicos e de atendimento específico a esse público”; 

3. Projeto de Lei Nº 78/2021-L, de 29/09/2021, de autoria do Vereador William da 
Silva Albuquerque, que “Institui o programa ‘Adote um Playground para Crianças’ 
no âmbito da Estância Turística de São Roque e dá outras providências; 

4. Projeto de Lei Nº 79/2021-L, de 01/10/2021, de autoria da Vereadora Claudia Rita 
Duarte Pedroso, que “Dá a denominação de ‘Praça Nilza Prestes da Rosa’ a área 
que liga a rua Capitão José Vicente de Moraes à rua Albertino de Castro Prestes; 

5. Projeto de Decreto Legislativo Nº 4/2021, de 29/09/2021, de autoria do Vereador 
Israel Francisco de Oliveira, que “Dispõe sobre a concessão de título de cidadão 
são-roquense ao ex-Vereador e ex-Vice Prefeito de São Roque João Paulo de 
Oliveira”; 

6. Projeto de Decreto Legislativo Nº 5/2021, de 08/10/2021, de autoria do Vereador 
Diego Gouveia da Costa, que “Dispõe sobre a concessão de título de cidadão são-
roquense ao Professor José Weber Freire Macedo”. 

Requerimentos: 
1. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Nº 189 – “Solicita informações 

relativas ao atraso de cirurgias na Santa Casa e face de problemas no centro 
cirúrgico, bem como a reclamação por falta de médico nos plantões”; 

2. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 192 – “Solicita informações referentes a 
prestação de serviço de fretamento de veículo por intermédio da Ata de Registro 
de Preços nº 263/2020 (Pregão Presencial nº 225/2019)”; Nº 195 – “Solicita 
informações ao Prefeito Municipal a respeito de doação de alimentos do 
Departamento de Educação, através da Divisão de Merenda Escolar, ao 
Departamento de Bem Estar Social”. 

Indicações: 
1. Vereador Antonio José Alves Miranda: Nº 1065 – “Indica ao Departamento de 

Obras que seja realizada escavação e retirada de entulhos para ampliação de rede 
de água na rua Paes Leme, bairro Taipas de Pedra, por meio de agendamento 
junto à SABESP para efetivação da obra”; Nº 1066 – “Indica a ‘operação tapa-
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buraco’ e demais manutenções necessárias para a Rua Jorge Lima, Jardim Santa 
Maria, parte alta do Bairro Gabriel Piza”; Nº 1067 – “Indica a capinação e a limpeza 
da Rua Henriqueta Lisboa, Jardim Santa Maria”; 

2. Vereadora Claudia Rita Duarte Pedroso: Nº 1058 – “Indica mudança de mão 
(com devido estudo de viabilidade) na Rua Epaminondas de Oliveira, permitindo 
fluxo de veículos no sentido bairro/centro”; Nº 1059 – “Indica inversão de mão ou 
mão dupla (com devido estudo de viabilização) na Avenida Santa Rita, no trecho 
que vai da padaria/farmácia até o estacionamento do supermercado”; 

3. Vereador Clovis Antonio Ocuma: Nº 1030 – “Indica um estudo para a 
implantação de lombadas para reduzir a velocidade na Rua Josephina, localizada 
na Vila Vinhas, Distrito de São João Novo”; Nº 1031 – “Solicita a poda das árvores 
que estão na calçada na Avenida Tiradentes altura do imóvel n.º 399, em frente à 
Lojas Cem”; Nº 1033 – “Solicita providências, junto ao Departamento de Obras, 
visando a instalação de grade de contenção na ponte construída na Rua Domingos 
Scoparo, no Bairro de São João Velho”; Nº 1034 – “Solicita a limpeza das bocas 
de lobo da Rua Ézio Ferreira Mol, no Distrito de São João Novo”; Nº 1035 – 
“Solicita providências, junto ao Departamento de Obras, visando a instalação de 
grade de contenção na ponte construída na Estrada Lázaro de Oliveira Santos, 
próxima ao Recanto Xodó, no Distrito de São João Novo”; Nº 1036 – “Solicita a 
poda das árvores em toda a extensão da Rua Salvador José de Moraes, localizada 
no Distrito de São João Novo”; Nº 1037 – “Solicita ‘operação tapa-buraco’ na Rua 
Antônio Ferreira de Almeida, n.º 505, localizada no Jardim Vinhas do Sol em 
Maylasky (fotos anexas)”; 

4. Vereador Diego Gouveia da Costa: Nº 1032 – “Solicita a limpeza nas bocas de 
lobo das ruas da Vila Bello, em São João Novo”; 

5. Vereador Guilherme Araujo Nunes: Nº 1038 – “Indica a verificação da viabilidade 
de construção de rotatória na Avenida John Kennedy, juntamente às ruas Dr. 
Stevaux e Cap. José Vicente de Moraes”; 

6. Vereador Paulo Rogério Noggerini Júnior: Nº 1060 – “Indica uma reunião de 
apresentação do projeto da Brasital e outros movimentos culturais para os artistas 
de São Roque”; Nº 1061 – “Indica reunião de apresentação do projeto da Casa 
Grande e Senzala para a comunidade quilombola”; Nº 1062 – “Indica a volta da 
divulgação diária dos dados da Covid-19 no munícipio”; Nº 1063 – “Solicita a 
realização de mutirão de limpeza na Pedreira de São Roque”; 

7. Vereador Thiago Vieira Nunes: Nº 1049 – “Solicita a realização dos serviços de 
pintura e manutenção elétrica no Ginásio Municipal Luiz Antônio Araújo”; Nº 1050 
– “Solicita a realização dos serviços de manutenção e roçada na Estrada 
Paradinha, Volta Grande”; Nº 1051 – “Solicita a colocação de uma cobertura no 
ponto de ônibus localizado na Rua São Sebastião, Jardim Villaça”; Nº 1052 – 
“Solicita a realização dos serviços de manutenção, roçada e máquina patrol no 
Bairro Volta Grande”; Nº 1053 – “Solicita a construção de uma praça com área de 
lazer no Bairro Sabiá”; Nº 1054 – “Solicita a construção de uma praça com área de 
lazer no Bairro Monte Serrat”; Nº 1055 – “Solicita a construção de uma praça com 
área de lazer no Bairro do Saboó”; Nº 1056 – “Solicita a construção de vestiários e 
a colocação de alambrado no campo localizado no Bairro do Saboó”; Nº 1057 – 
“Solicita a construção de uma areninha esportiva no Bairro do Carmo”; Nº 1064 – 
“Solicita a pavimentação da Estrada Taxaquara (antiga Taipas de Pedras)”; 

8. Vereador William da Silva Albuquerque: Nº 1039 – “Solicita a construção de 01 
(uma) creche no Bairro do Mombaça”; Nº 1040 – “Solicita o recapeamento das vias 
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públicas do Bairro Paisagem Colonial”; Nº 1041 – “Solicita o recapeamento de toda 
a extensão da Rua Primeiro Sargento Aguinaldo Aparecido Ferreira, Vila Amaral”; 
Nº 1042 – “Solicita o recapeamento da Avenida Campo Limpo, Bairro Vila Nova 
São Roque”; Nº 1043 – “Reitera a Indicação n.º 772/2021, que: ‘Reitera pedido 
visando a realização de ‘operação tapa-buraco’ nos bairros Paisagem Colonial, 
Vila Amaral, Jardim Conceição e Parque Aliança’”; Nº 1044 – “Reitera a Indicação 
n.º 75/2021, que: ‘Indica, junto ao setor competente, providências para a aquisição 
de duas máquinas do tipo ‘Bob Cat’ para a utilização em limpeza de calçadas nos 
bairros do Município de São Roque’”; Nº 1045 – “Solicita a construção de uma 
sede própria para a Defesa Civil”; Nº 1046 – “Reitera a Indicação n.º 295/2021, 
que: ‘Solicita a aquisição de 20 (vinte) podadores de altura de galhos (elétrico 
750W - 220v), para a realização de podas de pequenos galhos de árvores’”; Nº 
1047 – “Reitera a Indicação n.º 811/2021, que: ‘Indica a colocação de 02 (duas) 
traves novas, bem como a manutenção do alambrado da quadra poliesportiva, 
localizada na Rua Primeiro Sargento Aguinaldo Aparecido Ferreira, no Bairro Vila 
Amaral, reiterando pedido realizado por meio do Ofício Vereador nº 511/2021’”; Nº 
1048 – “Solicita a construção de 01 (uma) pista de caminhada ao redor do campo 
de futebol da Vila Amaral”; 

Moções: 
1. Vereadores(as) Antonio José Alves Miranda, Guilherme Araujo Nunes e 

Claudia Rita Duarte Pedroso: Nº 350 – “De Apoio ao Projeto de Lei 
Complementar Nº 115/2017, criado com base no PL Nº 5675/2016, de autoria do 
Deputado Federal Márcio Alvino, que ‘Dispõe sobre a impenhorabilidade dos bens 
de hospitais filantrópicos e Santas Casas de Misericórdia’, rogando especial 
atenção e celeridade na tramitação da referida propositura aos Excelentíssimos 
Senhores Senador Rodrigo Pacheco, Presidente do Senado Federal e Senador 
Sérgio Petecão, Presidente da Comissão de Assuntos Sociais”; 

2. Vereador Clovis Antonio Ocuma: Nº 357 – “De Pesar pelo falecimento da 
estimada Senhora Maria Marcilene Lima”; 

3. Vereadores(as) Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, 
Julio Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Newton Dias Bastos, 
Rafael Tanzi de Araújo, Rogério Jean da Silva, Paulo Rogério Noggerini 
Júnior, Thiago Vieira Nunes, Claudia Rita Duarte Pedroso, Guilherme Araujo 
Nunes, Clovis Antonio Ocuma, Antonio José Alves Miranda, William da Silva 
Albuquerque e Diego Gouveia da Costa: Nº 356 – “De Pesar pelo estimado 
Guarda Civil Municipal Fabio Rui de Paula Rocha”; 

4. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Nº 352 – “De Pesar pelo falecimento 
da estimada Senhora Maria Gonçalves da Cunha”; 

5. Vereador Newton Dias Bastos: Nº 354 – “De Congratulações ao Dr. Lucas Furlan 
Sabbag pela irrepreensível carreira e valiosos serviços prestados à população são-
roquense”; 

6. Vereadores Newton Dias Bastos, José Alexandre Pierroni Dias e Marcos 
Roberto Martins Arruda: Nº 351 – “De Pesar pelo falecimento da estimada 
Senhora Ermelinda Montebello Amaro da Silva”; 

7. Vereadores(as) Paulo Rogério Noggerini Júnior, Diego Gouveia da Costa e 
Claudia Rita Duarte Pedroso: Nº 353 – “De Apoio aos Decretos Municipais Nºs 
9692 e 9693/2021, que tratam da instituição do Passaporte de Vacina na Estância 
Turística de São Roque”. 

Matérias analisadas no expediente: 
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1. Moções de Pesar: a Mesa Diretora as encaminhará. 
2. Indicações: a Mesa Diretora as encaminhará. 
3. Moções de Congratulações: Aprovadas por unanimidade em única discussão e 

votação nominal, com quórum de maioria simples. 
Tribuna: 

Fizeram uso da Tribuna os(as) Vereadores(as): 1) José Alexandre Pierroni Dias: 
abre seu pronunciamento tratando do problema de São Roque ainda não ter 
retomado as aulas presenciais e discute o anúncio do governo do Estado da 
obrigatoriedade da retomada das aulas presenciais a partir do dia 18 de outubro, 
ressaltando que São Roque continua num “regime de exceção”, andando de mãos 
dadas com Mairinque nessa questão, pedindo passaporte para entrada em 
estabelecimentos. Questiona como tal fiscalização será realizada, se a 
responsabilidade será inteiramente colocada sobre os ombros dos proprietários dos 
estabelecimentos. Afirma que a sociedade quer a volta às aulas presenciais e cita o 
dado dos onze anos de defasagem causados pela pausa de quase dois anos no 
ensino presencial, defasagem essa que precisa ser revertida. Afirma também que 
não se precisa de “moção para escola pública, para o Instituto Federal”, e que os 
alunos precisam é de “aprender matéria”, citando o governo municipal da época e 
empenho do ex-vereador Etelvino Nogueira na implantação do Instituto Federal – 
campus São Roque, acrescentando que se tratam de pessoas que lutaram por isso. 
Defende que é bom visar o macro, mas que também é necessário “colocar o pé no 
chão”. Sobre a Santa Casa, questiona como uma entidade filantrópica pode receber 
proposta de passagem de responsabilidade, e afirma que a Prefeitura deve pagar o 
que a Santa Casa proveu ao município nos últimos anos, em vez de fazer 
“propostas indecentes”. Afirma que o Centro Cirúrgico será retomado, que a parte 
de oxigênio esteve parada por décadas, e que a culpa não é dos gestores, mas sim 
da falta de investimento na instituição. Conclama a formação de uma frente de 
vereadores, parabenizando os vereadores Antonio José Alves Miranda e Julio 
Antonio Mariano pelo trabalho realizado junto à Santa Casa, para que, com a força 
da união, os problemas da Santa Casa sejam de fato resolvidos em definitivo. 
[Concede aparte ao Vereador Paulo Rogério Noggerini Júnior.] Respondendo ao 
vereador, diz que nunca falou que era contra a volta às aulas nas reuniões da 
Comissão de Educação, e sim que era voto vencido na mesma; e 2) Marcos 
Roberto Martins Arruda [transcrição realizada a pedido do Vereador Paulo 
Rogério Noggerini Júnior]: “Boa tarde aos cidadãos de São Roque, aos vereadores, 
à imprensa local. Eu lastimo, eu fico triste, quando eu vejo um vereador que em 
todas as campanhas, talvez por imaturidade, pouca idade, falta de habilidade com a 
vida ainda, mas a vida vai ensinar, que ele se coloca sempre contra o ódio, contra a 
discriminação, contra o racismo, mas que sempre exala o ódio. Pode ser ao 
Presidente da República, muitas vezes a outros vereadores, e o sorriso colocado 
no rosto de forma fraca me recorda as hienas, que ladram. A hiena que mais ladra 
é a mais medrosa. É a que não tem a personalidade de liderar um bando. Então eu 
jamais tiraria uma foto abraçado com a Marina Silva, um dos ícones da tragédia 
nacional, junto com o Lula e com o seu time de criminosos. Mas não recrimino 
quem tire. Eu não tiro. Da mesma forma, eu entendo o Sr. Fernando Haddad como 
pelo menos um gestor incompetente das provas do ENEM, onde ele não foi capaz 
de geri-las. Mas àqueles que acharem que ele é competente, eu não tenho por que 
exalar ódio. Por que ter raiva. É apenas aceitar que as situações são diversas. Até 
por isso é que estamos inseridos num ambiente político. Se todos fossem 



Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque 
 

Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970 
CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - Fone: (11) 4784-8444 - Fax: (11) 4784-8447 

Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br 
São Roque - ‘A Terra do Vinho e Bonita por Natureza’ 

 

 6

Bolsonaro, talvez a política não tivesse motivo de existir. E se todos fossem 
corintianos, talvez os outros times perderiam o motivo de existir. E são pessoas 
desse tipo que me assustam, que muitas vezes podem sair às ruas dando 
garrafada, colocando fogo em ônibus, agredindo as outras pessoas, por discordar 
dos seus pensamentos. Quanto ao Sr. Toninho Barba, hoje, Toninho, eu sou 
completamente a favor do seu discurso na questão Santa Casa, acho seu discurso 
muito correto quando nós falamos que a Santa Casa vem com problemas de 
administrações anteriores, com relação a administração, com relação às finanças, e 
que nesse momento precisamos sim, sentar numa mobilização e aí vamos falar de 
vereança, de política, vamos falar de coisas grandes e de projetos que possam 
trazer benefícios à população. E aí, Toninho, realmente há de se conversar com 
aquelas pessoas que hoje estão lá na Provedoria, no Conselho, existem cidadãos 
são-roquenses seríssimos que estão lá se doando. A proposta de seis milhões para 
a Santa Casa, como citou o vereador Alexandre Veterinário, é perfeita, não se dá 
para comprar uma Santa Casa por seis milhões. A questão vai muito além. Então, 
ouvir os conselhos, ouvir as pessoas que lá estiveram. No mandato passado eu 
estive por muitos e muitos dias tentando entender balanço, pagamentos, o cerne 
daquelas questões, questões de funcionalismo, o vereador Julio sabe disso. Então 
nós precisamos conversar para realmente tirar a Santa Casa desse eixo que eu 
particularmente sou contrário: a municipalização daquele hospital, e aceito 
discussão com quem quiser. Pra que a gente tente chegar num entendimento do 
que é melhor para a Santa Casa. Semana passada eu tentei a passagem de um 
requerimento. Posso mostrar aos senhores o volume de mensagens a favor do 
requerimento que obtive no meu particular, no WhatsApp, nas minhas redes 
sociais, de pessoas se queixando de cirurgias canceladas, tenho aqui pessoas que 
são indicadas até por pessoas que fazem parte da Santa Casa, dizendo ‘olha, entra 
com processo pra conseguir a cirurgia’. E aí de novo vamos dar à César o que é de 
César. Esse é um problema que se arrasta há anos. Ok. Mas que nós precisamos 
começar a trazer esse problema, que precisamos começar a discutir esse 
problema, nós precisamos entender que aprovar um requerimento pelo menos da 
saúde, com relação à Santa Casa, se faz necessário. É interesse de todos, é 
interesse maior. É onde 90% da população talvez da população são-roquense é 
atendido. Onde mesmo você que tem plano de saúde, sofrendo acidente em vias 
públicas, vai ser socorrido na Santa Casa de Saúde, e que através de seus 
funcionários, enfermeiros, pessoal do escritório, vêm fazendo milagre. Neste 
mandato? Não, há anos. Há anos. Então, pra finalizar, essa questão hoje, de 
discussão, né, da política, de olhar as coisas de uma forma política, de 
entendimentos políticos, dizer: Toninho, se me convidar a fazer parte de algum 
grupo de discussão ou para que a gente possa tentar entender essa questão junto 
ao prefeito hoje, junto ao conselho, pra gente chegar a um consenso, um 
denominador, e não desrespeitando a todos esses que estão lá, que trabalham, no 
conselho, no conselho fiscal, provedores que lá estão hoje. Existem pessoas sérias 
que lá estão hoje. Têm que ser ouvidas e não podem ser dadas as costas para 
essas pessoas. Então eu encerro a minha fala presidente, para que a gente faça 
uma politica voltada ao interesse do cidadão tentando levar, a início, da Santa Casa 
as discussões para que elas sejam públicas, para que o que tem que ser apontado 
como erro não seja visto de forma má, maldosa, muito menos vamos colocar o mau 
com ‘u’, não é isso. É a tentativa de estar junto para fazer algo. E também, se der 
errado, assumir a culpa de que aquilo deu errado e estávamos todos juntos. 
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Obrigado, presidente.” 
Ordem do Dia: 

1. Projeto de Lei Nº 77/2021-L, de 28/09/2021, de autoria do Vereador Diego 
Gouveia da Costa, que “Institui o ‘Dia Municipal da Conscientização do Autismo’ no 
Calendário Oficial de Eventos da Estância Turística de São Roque”. Aprovado por 
unanimidade em única discussão e votação nominal, com quórum de maioria 
simples. 

2. Requerimento Nº 189/2021. Aprovado por unanimidade em única discussão e 
votação nominal, com quórum de maioria simples. 

3. Requerimentos Nºs 192 e 195/2021: Rejeitados por 10 (dez) votos contrários, dos 
Vereadores (as) Antonio José Alves Miranda, Claudia Rita Duarte Pedroso, Clovis 
Antonio Ocuma, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, Israel 
Francisco de Oliveira, Paulo Rogério Noggerini Junior, Rafael Tanzi de Araújo, 
Thiago Vieira Nunes e William da Silva Albuquerque, a 4 (quatro) favoráveis, dos 
Vereadores José Alexandre Pierroni Dias, Marcos Roberto Martins Arruda, Newton 
Dias Bastos e Rogério Jean da Silva. 

Explicação Pessoal:  
Pronunciaram-se na seção de Explicação Pessoal os(as) Vereadores(as): 1) 
Newton Dias Bastos; 2) Paulo Rogério Noggerini Junior; 3) Rogério Jean da 
Silva; 4) Antonio José Alves Miranda. Consoante preceitua o §5º do Art. 1º da 
Resolução nº 04, de 08 de janeiro de 2021, o vídeo do pronunciamento dos 
Vereadores nesta sessão consta, na íntegra, no sítio de internet da Câmara e no 
Canal Oficial do Youtube, que podem ser acessados por meio dos links: 
http://www.camarasaoroque.sp.gov.br/ e 
https://www.youtube.com/watch?v=SCx8ZoPaNSY. 

Encerram-se os trabalhos às 15h48min. 
 

JULIO ANTONIO MARIANO  
Presidente 

 
 


