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Ata da 1ª Sessão Ordinária de 1 de fevereiro 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, Cláudia Rita Duarte 
Pedroso, Clóvis Antônio Ocuma, Diego Gouveia Costa, Guilherme Araújo Nunes, 
Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, 
Marcos Roberto Martins Arruda, Newton Dias Bastos, Paulo 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 14:14.
Expediente:

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

1. A Ata da 42ª Sessão Ordinária de 2020, realizada em 14 de dezembro de 2020, 
foi lida e aprovada por unanimidade.

2. A Ata da 37ª Sessão Extraordinária de 2020, realizada em 14 de dezembro de 
2020, foi lida e aprovada por unanimidade.

3. A Ata da 1ª Sessão Extraordinária de 2021, realizada em 20 de janeiro de 2021, 
foi lida e aprovada por unanimidade.

4. A Ata da 2ª Sessão Extraordinária de 2021, realizada em 20 de janeiro de 2021, 
foi lida e aprovada por unanimidade.

5. O Primeiro Secretário fez a leitura do OF Nº 52/2021-GP, de 27/01/2021, de 
autoria do Poder Executivo, que indica a Vereadora Dra. Cláudia Pedroso como 
Líder de Governo junto ao Poder Legislativo Municipal.

6. O Presidente coloca, em única discussão e votação nominal, o Requerimento de 
Urgência Nº 20/2021, de autoria do Vereador Marcos Roberto Martins Arruda, 
que “Solicita a inclusão do Requerimento nº 19/2021 na pauta da 1ª Sessão 
Ordinária, a ser realizada em 01/02/2021, em regime de tramitação de Urgência 
Especial”. O Requerimento foi rejeitado por 8 votos contrários, dos Vereadores 
Antônio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clóvis Antônio 
Ocuma, Guilherme Araújo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, Paulo Rogério 
Noggerini Júnior, Thiago Vieira Nunes, William da Silva Albuquerque e 6 votos 
favoráveis, dos Vereadores Diego Gouveia da Costa, José Alexandre Pierroni 
Dias, Marcos Roberto Martins Arruda, Newton Dias Bastos, Rafael Tanzi de 
Araújo e Rogério Jean da Silva.

Projetos do Executivo:
1. Projeto de Lei Nº 13/2021-E, de 29/01/2021, de autoria do Poder Executivo, que 

“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 422.481,00 
(quatrocentos e vinte e dois mil, quatrocentos e oitenta e um reais)”.

2. Projeto de Lei Nº 14/2021-E, de 29/01/2021, de autoria do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 171.972,39 
(cento e setenta e um mil, novecentos e setenta e dois reais e trinta e nove 

mailto:camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br


  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’

2

reais)”.
3. Projeto de Lei Nº 15/2021-E, de 29/01/2021, de autoria do Poder Executivo, que 

“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais)”.

4. Projeto de Lei Nº 16/2021-E, de 29/01/2021, de autoria do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre concessão de auxílio para despesa de capital à Irmandade da 
Santa Casa de Misericórdia de São Roque no valor de R$150.000,00 e dá outras 
providências”.

Projetos do Legislativo:
1. Projeto de Lei Nº 1/2021-L, de 06/01/2021, de autoria da Vereadora Cláudia 

Rita Duarte Pedroso, que “Cria a Carteira de Identificação para Pessoas com 
Deficiências Visuais e para Pessoas com Deficiências Auditivas”.

2. Projeto de Lei Nº 2/2021-L, de 06/01/2021, de autoria do Vereador Rafael Tanzi 
de Araújo, que “Institui no âmbito do Município o Mês da Conscientização da 
Doença de Parkinson denominado ‘Tulipa Vermelha’, e dá outras providências”.

3. Projeto de Lei Nº 3/2021-L, de 08/01/2021, de autoria do Vereador Rogério 
Jean da Silva, que “Altera o artigo 25º da Lei Municipal 5.012/2019, de 11 de 
setembro de 2019, que ‘Estabelece dimensões e localização de vias públicas 
localizadas no loteamento Planalto Verde e Parque Taxaquara, denominadas 
pela Lei Municipal nº 2.529 de 01 de setembro de 1999’”.

4. Projeto de Lei Nº 4/2021-L, de 11/01/2021, de autoria do Vereador Diego 
Gouveia da Costa, que “Dispõe sobre a utilização de espaços da cidade para a 
arte do grafite e dá outras providências”.

5. Projeto de Lei Nº 5/2021-L, de 11/01/2021, de autoria do Vereador Newton Dias 
Bastos, que “Dispõe sobre a proibição da prática de assédio pessoal a 
transeuntes em vias e logradouros públicos, que induza a contratação de venda 
casada de optometria e produtos ópticos no âmbito da Estância Turística de São 
Roque, e dá outras providências”.

6. Projeto de Lei Nº 6/2021-L, de 19/01/2021, de autoria do Vereador Guilherme 
Araújo Nunes, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade dos Supermercados do 
Município disponibilizem dispensador de álcool gel antisséptico 70% (setenta por 
cento) em todos os caixas”.

7. Projeto de Lei Nº 8/2021-L, de 21/01/2021, de autoria dos Vereadores William 
da Silva Albuquerque e Clóvis Antonio Ocuma, que “Dispõe sobre o serviço 
voluntário na Estância Turística de São Roque e dá outras providências”.

8. Projeto de Lei Nº 9/2021-L, de 21/01/2021, de autoria do Vereador Julio Antonio 
Mariano, que “Altera a Lei Municipal nº 4.238, de 27 de junho de 2014, que 
dispõe sobre a denominação de vias públicas localizadas no Loteamento Santa 
Helena, Pavão, Distrito de Canguera”.

9. Projeto de Lei Nº 10/2021-L, de 25/01/2021, de autoria do Vereador Rogério 
Jean da Silva, que “Insere, no Calendário Oficial de Eventos da Estância 
Turística de São Roque, a ‘Semana da Enfermagem’ e o ‘Dia do Profissional da 
Enfermagem’”.
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10. Projeto de Lei Nº 11/2021-L, de 25/01/2021, de autoria do Vereador Rogério 
Jean da Silva, que “Dispõe sobre o atendimento prioritário a pacientes com 
suspeita, já com diagnóstico, ou em tratamento oncológico, para a realização de 
consultas médicas, odontológicas e exames médicos disponíveis na rede 
municipal de saúde”.

11. Projeto de Lei Nº 12/2021-L, de 25/01/2021, de autoria do Vereador Paulo 
Rogério Noggerini Júnior, que “Insere, no Calendário Oficial de Eventos da 
Estância Turística de São Roque, a Semana Municipal da Vacinação, dos 
Profissionais da Saúde, em defesa do SUS e incentivo à Ciência”.

12. Projeto de Lei Nº 13/2021-L, de 27/01/2021, de autoria do Vereador Rafael 
Tanzi de Araújo, que “Torna pública a lista de vacinação contra Covid-19 no 
âmbito da Estância Turística de São Roque”.

13. Projeto de Resolução Nº 1/2021-L, de 04/01/2021, de autoria dos Vereadores 
Cláudia Rita Duarte Pedroso e Paulo Rogério Noggerini Júnior, que “Dispõe 
sobre a inclusão social da Pessoa com Deficiência Auditiva nas instalações da 
Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque e dá outras 
providências”.

14. Projeto de Resolução Nº 2/2021-L, de 05/01/2021, de autoria dos Vereadores 
Guilherme Araújo Nunes e Newton Dias Bastos, que “Institui Comissão de 
Assuntos Relevantes – CAR – para desenvolver estudos para a revisão do 
Regimento Interno da Câmara Municipal”.

15. Projeto de Resolução Nº 3/2021-L, de 25/01/2021, de autoria dos Vereadores 
Diego Gouveia da Costa e Paulo Rogério Noggerini Júnior, que “Institui 
Comissão de Assuntos Relevantes – CAR – para acompanhar o Plano de 
Vacinação contra a Covid-19 no município.

Requerimentos:
1. Vereador Antonio José Alves Miranda: Nº 8/2021 - Solicita informações 

referentes as reformas das UBS – Unidades Básicas de Saúde do Taboão e do 
Guaçu.

2. Vereadores Diego Gouveia da Costa e Thiago Vieira Nunes: Nº 1/2021 - 
Solicita informações referentes a possibilidade de reativação do Conselho 
Municipal de Esportes e Lazer.

3. Vereadores Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araújo Nunes, Newton Dias 
Bastos e Marcos Roberto Martins Arruda: Nº 2/2021 - Solicita informações 
sobre a possibilidade de equiparação de carga horária dos Professores Adjuntos 
da rede municipal de ensino à carga horária dos Professores do quadro efetivo.

4. Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Nº 12 - Solicita informações referentes 
as reformas do anfiteatro da EMEF Barão de Piratininga; Nº 16/2021 - Solicita 
informações referentes a volta as aulas na Rede Municipal de Ensino.

5. Vereadores José Alexandre Pierroni Dias, Newton Dias Bastos e Marcos 
Roberto Martins Arruda: Nº 11/2021 - Solicita informações sobre a Campanha 
de Vacinação para COVID-19 no Município de São Roque.

6. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Nº 7/2021 - Solicita informações 
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sobre construções de casas populares, no Município de São Roque, via CDHU – 
Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano.

7. Vereadores Paulo Rogério Noggerini Júnior e Thiago Vieira Nunes: Nº 
9/2021 - Solicita informações sobre a possibilidade de redução de carga horária 
dos Auxiliares de Educação da rede municipal.

8. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 5 - Solicita informações a respeito do 
Efetivo da Guarda Civil Municipal de São Roque; Nº 6/2021 - Solicita 
informações relacionadas aos servidores públicos municipais afastados ou que 
atualmente exercem funções fora da Prefeitura através de convênios do 
município com repartições públicas do Estado, União ou convênio existente.

Indicações:
1. Vereador Antonio José Alves Miranda: Nº 15 - Solicita análise técnica para a 

implantação de lombada na Avenida Guilherme de Almeida, na altura do imóvel 
n°246; Nº 16 - Solicita análise técnica para a implantação de uma lombada na 
Estrada do Vinho, após a entrada do Bairro Gabriel Piza e Rancho do Netão 
(sentido Canguera); Nº 18 - Indica a implantação de faixa de retenção e recuo 
exclusivo para bicicletas e motocicletas, nas vias públicas equipadas com 
semáforos no Município; Nº 23 - Solicito a revitalização da quadra de esportes 
do Parque Primavera com melhorias no piso, troca de tabelas de basquete, 
pintura e colocação das portas do alambrado; Nº 44/2021 - Solicita a realização 
dos serviços de roçada, capinação e Limpeza no Espaço Vasco Barioni, 
localizado no Bairro Gabriel Piza.

2. Vereadora Cláudia Rita Duarte Pedroso: Nº 8 - Indica a criação do Conselho 
Municipal dos Direitos da Mulher; Nº 24 - Indica ao Poder Executivo a criação do 
Programa Contra a Violência Infantil, com equipe multidisciplinar nas escolas do 
município; Nº 37 - Indica ao Poder Executivo a criação da CASA DOS 
CONSELHOS a fim de melhorar o acesso da população aos Conselhos 
Municipais; Nº 38 - Indica ao Poder Executivo a instalação de um parquinho 
(Play Ground) para atender às crianças da Vila Lino; Nº 39/2021 - Indica ao 
Poder Executivo a elaboração de Projeto de Lei para regulamentar o trabalho 
voluntariado nos órgãos da Administração Pública.

3. Vereador Diego Gouveia da Costa: Nº 1 - Solicita providências para viabilizar a 
expedição de AVCB - Alvará Corpo de Bombeiros, para todo o espaço da 
Brasital "Organização de Eventos"; Nº 2 - Solicita a realização de limpeza de 
dois bueiros, um localizado na Rua Daniel Arnóbio, na altura do imóvel nº 252, e 
o outro na Rua Francisco Tagliassachi, altura do imóvel nº 170, Jardim Renê; Nº 
3 - Solicita a realização de limpeza da cabeceira do rio localizado na Rua 
Frederico Amosso, Jardim Renê; Nº 4 - Solicita a realização dos serviços de 
motonivelamento e cascalhamento da Travessa do Saboó 450, Estrada do 
Turquinho; Nº 6 - Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e 
cascalhamento na Alameda Bem-Te-Vi, Bairro do Mombaça; Nº 9 - Solicita a 
reforma da lei do Conselho de Esporte; Nº 10 - Solicita a redução do valor das 
taxas, que são cobradas pela Prefeitura, por anúncios em fachadas dos 
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comércios; Nº 11 - Solicita novos investimentos para o Fundo Municipal de 
Cultura; Nº 12 - Solicita que seja implantado em nosso Município o "Bolsa Atleta" 
para os atletas que representam nossa cidade em competições; Nº 50/2021 - 
Solicita a realização de  limpeza dos galhos de árvores caídos na Estrada do 
Engenho, altura do nº 993 , Jardim Rene.

4. Vereador Guilherme Araújo Nunes: Nº 13 - Indico ao Excelentíssimo Prefeito 
Municipal que interceda, junto às Diretorias de Educação e de Administração da 
Municipalidade, no sentido de providenciar com urgência criação dos cargos de 
Psicólogo e Assistente Social para atuarem nas escolas municipais como 
preconiza a Lei Federal n. 13.935/2019; Nº 26/2021 - Indica ao Senhor Prefeito a 
oficialização, mediante Decreto, do trajeto do desfile da Romaria dos Cavaleiros 
de São Jorge com destino a Pirapora do Bom Jesus.

5. Vereadores Guilherme Araújo Nunes e Cláudia Rita Duarte Pedroso: Nº 
25/2021 - Indicam a regulamentação de curso de LIBRAS na formação para o 
exercício da função de Guarda Municipal, bem como a capacitação dos GCMs 
em exercício.

6. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Nº 5/2021 - Solicita providências com 
relação à erosão ao lado da ponte do ribeirão na Estrada Turística do Morro do 
Saboó.

7. Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Nº 45 - Solicita a implantação de uma 
lombada na Rua Lions Club, localizada no Jardim Flórida; Nº 46 - Solicita a 
implantação de uma lombada na Rua Brás Leme, esquina com a Rua Barão do 
Rio Branco, Junqueira; Nº 47 - Solicita a realização de limpeza no Córrego do 
Rosário, Estação Experimental, bairro do Cambará; Nº 48 - Solicita a realização 
de operação "tapa buracos" na Rua Lions Club, localizada no Jardim Flórida.; Nº 
49/2021 - Solicita a realização de operação "tapa buracos" nas Rua Vereador 
José Salvetti, próxima a Escola Cooperativa, localizada no Jardim Carambeí.

8. Vereador Julio Antonio Mariano: Nº 27 - Solicita que seja substituída a 
iluminação pública atual por iluminação a LEDS, no cruzamento da Rua 
Piracicaba com a Avenida Prefeito Bernardino de Lucca, na Rua Jaime Carvalho 
de Brito em frente à área de lazer e equipamento de academia ao ar livre no 
Jardim Quintas do Teixeira, e Centro Comercial do Marmeleiro na Rua 
Aparecido Silva; Nº 28 - Solicita reparos e desentupimentos em bueiros da Vila 
São Rafael, Jardim Nova Brasília, Jardim Marieta, Quintas do Teixeira e Vila 
Nova São Roque; Nº 29 - Solicita serviço de melhoramento na estrada de terra 
do contorno provisório que interliga o Bairro São Rafael, no final da Rua México 
com o Bairro do Marmeleiro, no início da Rua João de Candinho que passa sob 
a via férrea; Nº 30 - Solicita serviço de capinação na Vila São Rafael, Jardim 
Nova Brasília, Marmeleiro, Jardim Brasília, Quinta do Teixeira, Jardim Marieta e 
Vila Nova São Roque; Nº 31 - Solicita ao Executivo que seja inserido o §5º, ao 
artigo 5º, da Lei Municipal nº 4.143, de 05 de fevereiro de 2014 com o seguinte 
dizeres: "Ficam isentos do pagamento do estacionamento rotativo “Zona Azul”, 
no município de São Roque, os idosos, mediante a apresentação de 
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“Identificação de Idoso, emitida pelo setor de Trânsito da Prefeitura, ainda que 
tenham estacionado o veículo fora do local reservado às vagas demarcadas 
para idosos, respeitando-se o prazo de permanência máxima de 30 minutos"; Nº 
32 - Solicita serviços de motonivelamento e capinação ao longo da Rua Vitor 
Amaro Garcia, antiga Estrada da Lagoa Seca, no Bairro do Marmeleiro; Nº 33 - 
Solicita a limpeza da viela que se inicia na Rua Manoel Lessa, no Jardim 
Marieta, e termina no final da Avenida Prefeito Bernardino de Lucca; Nº 34 - 
Solicita que seja consultada a Sabesp, com a finalidade de saber se existe a 
possibilidade de expansão de rede de água no final da Rua João de Candinha, 
no Bairro do Marmeleiro; Nº 35 - Solicita que a arrecadação do Estacionamento 
Rotativo, conhecido como "Zona Azul", seja destinado à Irmandade da Santa 
Casa de Misericórdia de São Roque; Nº 36/2021 - Solicita que sejam 
implantadas as áreas de estacionamento de curta duração, conforme Inciso VII 
inserido no Artigo 4º da Lei 4.143/2014, através de projeto de autoria deste 
Vereador que se transformou na Lei 4.961/2019.

9. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Nº 7 - Solicita ao Departamento de 
Trânsito a instalação de um detector de altura antes da ponte da Rua João 
Pessoa (Ponte Abel de Almeida), na Avenida Antonino Dias Bastos, em ambos 
os lados; Nº 14 - Indica a implantação de um Hospital Público Veterinário com 
atendimento 24 horas; Nº 17/2021 - Propõe a mudança de sede da Delegacia da 
Mulher.

10. Vereador Thiago Vieira Nunes: Nº 40 - Solicita o retorno da base da Guarda 
Municipal no Distrito de São João Novo; Nº 41 - Solicita ampliação e reforma do 
posto de saúde localizado no Distrito de São João Novo; Nº 42 - Solicita a 
realização das manutenções necessárias no rio Taxaquara localizado no Distrito 
de São João Novo; Nº 43/2021 - Solicita providências em relação as 
manutenções necessárias nos Distritos São João Novo e Maylaky (com podas 
de árvores, roçada, manutenção em estradas rurais, limpezas).

11. Vereador William da Silva Albuquerque: Nº 19 - Solicita realização de 
convênio para a implantação de um novo Centro de Hemodiálise no Município 
de São Roque; Nº 20 - Solicita a implantação de área de lazer com playground 
Bairro Paisagem Colonial; Nº 21 - Solicita a implantação de área de lazer com 
playground no Bairro Vila Amaral; Nº 22/2021 - Solicita a pavimentação de todas 
as vias públicas do Bairro Vinhedos.

Moções:
1. Vereadora Cláudia Rita Duarte Pedroso: Nº 5/2021 - De Congratulações aos 

servidores públicos do Posto de Identificação do IIRGD pelo atendimento 
realizado com empatia, solicitude e dedicação à população são-roquense. O 
Presidente colocou a moção em única discussão e votação nominal, com 
quórum de maioria simples, a qual foi aprovada por unanimidade.

2. Vereador Diego Gouveia da Costa: Nº 4 - De Congratulações à equipe de 
natação do Grêmio União Sanroquense pela conquista do Campeonato 
Nacional. O Presidente colocou a moção em única discussão e votação nominal, 
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com quórum de maioria simples, a qual foi aprovada por unanimidade.; Nº 
11/2021 - De Congratulações ao Emir Afonso Garcia Bechir, à Débora Cristina 
Leite e à Jaqueline Ferreira pelo excelente trabalho na aplicação da Lei Aldir 
Blanc, enquanto estiveram na Divisão de Cultura. O Autor da propositura 
solicitou, por meio de Requerimento Verbal, o adiamento da discussão por 01 
(uma) sessão. O Presidente colocou em única discussão, com quórum de 
maioria simples, o Requerimento Verbal, o qual foi aprovado por unanimidade.

3. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Nº 22/2021 - De Pesar pelo falecimento 
do estimado Senhor Lázaro Nunes Prestes.

4. Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Nº 23/2021 - De Pesar pelo 
falecimento da estimada Senhora Isaura Sanches Prestes.

5. Vereador Julio Antonio Mariano: Nº 9 - De Congratulações ao São Rafael 
Futsal campeão da Liga Paulista de Futsal Sub-9. O Presidente colocou a moção 
em única discussão e votação nominal, com quórum de maioria simples, a qual 
foi aprovada por unanimidade; Nº 12/2021 - De Pesar pelo falecimento do 
estimado Senhor Clóvis Ramazzini, conhecido carinhosamente por "Pinguim".

6. Vereadores Julio Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda e 
Antonio José Alves Miranda: Nº 15/2021 - De Pesar pelo do Senhor Luiz 
Carlos Agostinho.

7. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Nº 10/2021 - De Pesar pelo 
falecimento do estimado Senhor Joasil José Cerdeira Sobrinho.

8. Vereador Newton Dias Bastos: Nº 6 - De Pesar pelo falecimento do estimado 
Senhor Sinésio Pedro Flausino; Nº 7 - De Congratulações à Rafaela Boccato 
Rodrigues, Coordenadora de Garantia de Qualidade do Instituto Butantan, que 
acompanhou os principais pontos do desenvolvimento e fabricação da vacina 
CoronaVac. O Presidente colocou a moção em única discussão e votação 
nominal, com quórum de maioria simples, a qual foi aprovada por unanimidade; 
Nº 13 - De Pesar pelo falecimento da estimada Senhora Nice Infanti Ribeiro; Nº 
14 - De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Luiz Valente; Nº 18/2021 - 
De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Túlio Boschini;

9. Vereador Paulo Rogério Noggerini Júnior: Nº 1 - De Pesar pelo falecimento 
do estimado Senhor Antonio Peres Belmonte; Nº 2/2021 - De pesar pelo 
falecimento de Rayssa Eloá Menezes, Luara Redfield e Andressa, vítimas de 
LGTBfobia na região.

10.Vereadores Paulo Rogério Noggerini Júnior e Cláudia Rita Duarte Pedroso: 
Nº 3/2021 - De repúdio a todas as formas de LGBTfobia que venham a ocorrer 
no Município da Estância Turística de São Roque e região, em particular a que 
ocorreu contra Andressa, Rayssa e Luara. O Presidente colocou a moção em 
única discussão e votação nominal, com quórum de maioria simples, a qual foi 
aprovada por unanimidade.

11.Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 19/2021 - De Pesar pelo falecimento do 
Dr. José de Arruda Madureira Júnior, carinhosamente conhecido como Dr. 
Madureira, ex-delegado de polícia na cidade de São Roque;
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12.Vereadores Rogério Jean da Silva, Julio Antonio Mariano e Rafael Tanzi de 
Araújo: Nº 20/2021 - De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Mauro 
Moraes Oliveira, conhecido carinhosamente por ‘Maurão da Ambulância’.

13.Vereador Thiago Vieira Nunes: Nº 16 - De pesar pelo falecimento do estimado 
Senhor Luis Antonio Aparecido Paregine; Nº 17/2021 - De Pesar pelo 
falecimento do estimado Senhor Benedito Joaquim dos Santos.

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

Tribuna:
1. Vereador Antônio José Alves Miranda: Agradece a Deus, aos amigos e 

eleitores que acreditaram em sua campanha e relata o quão honrado está por 
fazer parte desta Casa de Leis.  Expõe a dificuldade de se eleger e parabeniza a 
todos os candidatos. Coloca-se à disposição e se compromete a representar 
toda a sociedade são-roquense, relata seu trabalho árduo junto a saúde e 
envolvimento político, procurando agregar pessoas e que, mesmo estando em 
outra sigla partidária, diz não ser inimigo e sim respeitar todos os políticos e 
vereadores que por aqui já passaram. Almeja iniciar os trabalhos e ter uma 
legislatura a altura que o povo são-roquense espera, pelo futuro e crescimento 
de São Roque, se dispondo a enfrentar as dificuldades e debater junto aos 
companheiros, não fugindo assim de suas responsabilidades. Destaca que, junto 
ao Prefeito que ajudou a eleger, tem esperança no futuro e melhoramento da 
cidade, prezando pela ética e transparência, honrando seu nome e preservando 
sua família, buscando sempre por uma São Roque melhor.

2. Vereadora Cláudia Rita Duarte Pedroso: Diz sentir-se honrada por fazer parte 
desta formação Legislativa, destaca a importância e gratidão de estar dentre os 
companheiros que formam esta legislatura, pois, desde os reeleitos até aos que 
iniciam o primeiro mandato, todos tem o mesmo interesse de lutar juntos por 
uma São Roque melhor. Relata o fato de estarmos na 18ª legislatura e que, em 
toda história, somente 6 mulheres foram eleitas, por isso se sente grandemente 
honrada, pois sempre quis ouvir uma voz feminina lutando pelos direitos dos 
são-roquenses. Agradece os votos recebidos, agradece por depois de vinte e um 
anos ter a oportunidade de ver representado o eleitorado feminino, ou seja, “São 
Roque finalmente elege uma mulher”. Diz também que, a proposta da mulher na 
política é a mesma que os senhores e demais querem, independente de gênero 
e sexo, e principalmente querem que todas as oportunidades sejam revertidas 
igualmente para todos, diz também que o olhar feminino faz com que as coisas 
aconteçam com mais sensibilidade, delicadeza e propriedade. Que os reeleitos 
não deixaram de observar as necessidades do eleitorado feminino, mas que, 
tem certeza que entende melhor o anseio da mulher, cis ou transexual, 
lembrando que somos todos iguais, independente de cores, vertentes e de todas 
as condições. Diz querer um socorro efetivo no caso de violência de gênero, 
caso de feminicídio, e o cuidado real aos idosos, aos portadores de deficiência, 
as mulheres e as meninas, que ainda sofrem diariamente com machismo em 
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suas relações, quer empregos com iguais salários e tem certeza que lutando vai 
conseguir. É com este olhar que chega a esta Casa de Leis, para somar 
esforços aos demais e servir a população, e o fato de representar a liderança 
não a faz diferente e sim um elo de ligação, e unidos conseguirão muito para 
São Roque.

3. Vereador Clovis Antônio Ocuma: Agradece a Deus, a família, aos amigos e 
eleitores que apoiaram e acreditam em seu trabalho. Agradece a Deus por todos 
aqui presentes, elogia a Mesa Diretora Eleita, com “novatos” e “veteranos”, e 
ressalta o desempenho dos mais experientes em escutar e auxiliar os iniciantes, 
como na última reunião. Agradece ao suporte de toda a Câmara Municipal e a 
equipe da Prefeitura. Parabeniza o Senhor Prefeito, que diante dos últimos 
acontecimentos se sobressaiu com excelência, tomando decisões corretas e 
fazendo um ótimo trabalho. Finaliza citando uma frase: “Deus não escolhe os 
capacitados, mas capacita os escolhidos”, e se estão aqui é porque foram 
capacitados por Deus.

4. 4. Vereador Diego Gouveia da Costa: Agradece aos eleitores pela confiança 
no voto, externa sua felicidade neste primeiro mês de mandato, dizendo estar 
tomando frente e correndo atrás de benfeitorias para a população. Parabeniza o 
Senhor Prefeito pela atuação. Justifica-se por não ter participado da reunião dos 
comerciantes junto à Associação Comercial, por ter sido barrado pela 
Associação, mas estará sempre apoiando os comerciantes. Tem visitado lojas, 
postos de saúde, e acompanhado as obras das UBS (unidade básica de saúde) 
do Guaçu e do Taboão   que foram retomadas da antiga gestão, para melhor 
atendimento dos moradores da região.

5. Vereador Guilherme Araújo Nunes: Sente-se honrado em fazer parte do Poder 
Legislativo, agradece o carinho recebido em redes sociais e as mensagens de 
apoio. Diz que, sua intenção nesta Casa de Leis é lutar por uma cidade melhor 
para todos, e vai trabalhar de maneira séria e com vontade, fazendo valer os 
votos recebidos, sempre com muito interesse, buscando o certo, o justo, o 
melhor para a sociedade. Agradece a família, aos amigos, aos apoiadores, se 
dispondo sempre ao diálogo e entendimento. Parabeniza o Senhor Prefeito e 
sua equipe que vem trabalhando muito e conquistaram a contratação de mais 
oito leitos de UTIS, e mais dez leitos comuns ambulatoriais junto ao Hospital São 
Francisco, esta conquista em conjunto com o trabalho de todos os prefeitos da 
região resultou na reclassificação da nossa região para a fase laranja e a 
reabertura do comércio na cidade, ressaltando os prejuízos no caso de manter 
os quinze dias fechado. Acredita que, com uma Câmara e uma Prefeitura forte 
vão conseguir transformar a cidade.

6. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Parabeniza o Senhor Prefeito e os 
demais Prefeitos da Região Metropolitana de Sorocaba, que se reuniram com 
intuito de possibilitar o avanço na classificação das etapas do Plano São Paulo, 
e ampliaram a quantidade dos leitos de UTI’s desses munícipios para permitir 
assim, a volta à fase laranja. Expressa a importância da reabertura do comércio 
local para a manutenção do emprego e a movimentação econômica da região, 
que refletiu severo impacto pela pandemia. Preconiza o devido respeito aos 
cuidados de prevenção da Covid-19, após a reabertura do comércio, em razão 
das aglomerações, que tem potencial risco de disseminar a doença e retroagir 
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os avanços até então conquistados. Diz ansiar pelo fim da pandemia e a breve 
vacinação de toda a população, afim de vislumbrar um cenário melhor. Agradece 
pelo seu 5° mandato consecutivo, diz sentir-se honrado pela oportunidade de 
participar do crescimento da Cidade.

7. Vereador José Alexandre Pierroni Dias:  Cumprimenta a ação do Senhor 
Prefeito ao exonerar o Diretor do Departamento de Desenvolvimento Econômico, 
Turístico, Esporte e Lazer da Estancia Turística de São Roque, que descumpriu 
a ordem de prioridade da campanha de vacinação contra a Covid-19, instituídas 
pelo Ministério da Saúde, ao tentar furar a fila no Município de Votorantim. 
Repudia o abuso de poder vindo das autoridades, que têm desrespeitado a 
população ao não obedecer aos devidos processos. Destaca a importância do 
exemplo pelo Poder Público de respeitar o Estado Democrático de Direito, e não 
obter privilégios, indevidos, através de seus respectivos cargos, uma vez que, 
estão a serviço do Estado e não o contrário. Aponta que a vacinação influenciará 
milhares de vidas que se expõem diariamente para tentar minimizar os impactos 
da doença, trabalho que é de suma importância para todas as classes sociais. 
Reforça que o comportamento de pessoas, que se valham de artifícios para 
serem beneficiadas, ferem à ética esperada pelo povo daqueles que o 
representa, além de impedir a eficácia das iniciativas, que tem como alvo a 
disseminar a propagação em massa.

Ordem do Dia:
1. Projeto de Resolução Nº 2/2021-L, de 05/01/2021, de autoria dos Vereadores 

Guilherme Araujo Nunes e Newton Dias Bastos, que “Institui Comissão de 
Assuntos Relevantes – CAR – para desenvolver estudos para a revisão do 
Regimento Interno da Câmara Municipal”. O Presidente colocou o Projeto em 
única discussão e votação nominal, com quórum de maioria simples, o qual foi 
aprovado por unanimidade.

2. Projeto de Resolução Nº 3/2021-L, de 25/01/2021, de autoria dos Vereadores 
Diego Gouveia da Costa e Paulo Rogério Noggerini Júnior, que “Institui 
Comissão de Assuntos Relevantes - CAR - para acompanhar o Plano de 
Vacinação contra a Covid-19 no município”. O Presidente colocou o Projeto em 
única discussão e votação nominal, com quórum de maioria simples, o qual foi 
aprovado por unanimidade.

3. Requerimentos Nºs 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12 e 16/2021: Foram 
aprovados por unanimidade.

Explicação Pessoal: 
1. Vereador Newton Dias Bastos: Cumprimenta os vereadores reeleitos, seus 

colegas de outras legislaturas e dá boas-vindas aos eleitos, cumprimentando 
cada um e desejando um mandato bastante profícuo de muitas realizações e 
que na medida do possível está sempre a disposição para ajudar. Cumprimenta 
a Mesa Diretora dizendo que já teve a honra de por algumas vezes presidir esta 
Casa de Leis e sabe do trabalho da Mesa Diretora, que não é somente o 
trabalho de vereador, sabe que envolve a parte administrativa, legislativa da 
câmara, um trabalho a mais e deseja ao Júlio Mariano um mandato também 
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para utilizar a experiência que tem pois o vereador Júlio e o vereador Jean 
disputam para ver quem consegue mais verba para a cidade, mas diz que Júlio 
leva vantagem sobre Jean porque tem mais mandatos e por isso a soma dele é 
maior. Diz que sempre elogiou o Júlio Mariano e que com esse prestígio como 
Presidente vai trazer muito mais para a cidade, deseja boa sorte. Disse que 
encontrou um cidadão no mercado manifestando-se estar contente com a 
atuação dele e do Marquinho Arruda pois brigaram por projetos sobre educação 
e se manifestaram na questão do diretor, então dá para dizer que são 
vereadores da oposição e incluiu também o Jean que foi citado na segunda 
etapa. Esclareceu que estamos há trinta dias do novo mandato, portanto não dá 
para falar que será oposição daquilo que não conhece. Deixa claro que a 
oposição que fizeram foi sobre dois temas que não seria interessante para a 
cidade ou para o mandato e que os mandatos deles tem a obrigação de se 
manifestar. São coisas pontuais, podemos concordar ou discordar, nesse ponto 
especifico nós discordamos. A questão das redes sociais, a câmara ainda não 
tinha sessões para serem falado sobre o assunto na tribuna. Realmente as 
redes sociais foram muito usadas pelo grupo que hoje está no poder. Quando 
utilizamos as redes sociais para elogiar ou criticar algo, faremos com muita 
responsabilidade. Deixa o agradecimento aos vereadores que citou, aos que 
pronunciaram dando força nas questões, a população que se manifestou 
fortemente a favor fazendo com que alguma coisa que acham que podia 
prejudicar alguma classe ou a população, fosse revista. 

2. Vereador Paulo Rogério Noggerini Júnior: Agradeceu ao Presidente e 
vereadores que compõem esta casa, vendo com bons olhos esta nova 
Legislatura. Falou que fazem 31 ou 32 dias do seu mandato, da sua proposta de 
participação para o município e que pretende abrir espaço para participação de 
outras linhas de atuação política, mas que todas as pessoas possam participar 
com frequência média quinzenal na discussão e laboratórios de participação 
pautados na agenda de 2030 da Organização das Nações Unidas, com 
construção de fato de orçamento participativo entre outras medidas e que o seu 
mandato possa ter essa plataforma que ele formalizou durante sua campanha 
com auxílio de várias pessoas e apresentaram a cidade teoricamente e pretende 
agora por em prática.

3. Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Agradece aos eleitores pela confiança e 
pelos votos e também aos colegas que vão acompanhá-lo nos próximos quatro 
anos de legislatura. Relata que tem trabalhado de forma intensa junto à SABESP 
nesse último mês, assim como foi ao longo do último mandato, sempre 
enfrentando sérios problemas e que mesmo durante a sessão, precisou falar 
várias vezes ao telefone porque os moradores o procuram com queixas sobre a 
falta d’água. Informa que há meses, foi iniciada uma obra em Maylasky que 
levará água para o Alto da Serra e toda a região até São João Novo, e uma das 
consequências dessa obra, é a interrupção de fornecimento o que naturalmente 
causa grande transtorno. Diz que, se por um lado, a obra trará benefícios no 
futuro, por agora, os moradores de alguns bairros estão bastante prejudicados, 
pois chegam a ficar até sete dias sem água, citando o exemplo de um dos 
bairros mais prejudicados, a Vila Vilma, que ficou aproximadamente 20 dias sem 
água no período de um mês, mas diz que esse é um problema que atinge vários 
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bairros, classificando como uma desumanidade o que a SABESP tem causado 
aos moradores de São Roque. Solicita o apoio dos demais membros do 
Legislativo e também do Executivo, reafirmando a importância da estabilidade do 
fornecimento de água.

4. Vereador Rogério Jean da Silva: Agradece a expressiva votação que o 
reelegeu dizendo que isso é fundamental para dar prosseguimento ao trabalho 
iniciado no mandato anterior. Saúda e deseja boas-vindas aos novos vereadores 
e reafirma a intenção de manter um relacionamento cordato com todos os 
colegas desejando-lhes muita sorte e sucesso no próximo período de trabalho. 
Cumprimenta especialmente o novo Presidente da Câmara, Vereador Júlio 
Mariano e agradece ao ex Presidente Israel Francisco de Oliveira. Diz que 
precisa registrar seu descontentamento com o fato do Posto de Saúde de 
Canguera que tem cadastrados em torno de oito mil prontuários, continuar sem 
atendimento odontológico. Explica que isso impacta também no Bairro de 
Paisagem Colonial, pois os pacientes não atendidos são encaminhados para lá, 
causando transtornos para todos. Informa ainda que, não se trata de falta de 
dentistas, o que sugere ser uma questão de planejamento inadequado, já tendo 
informado ao Prefeito, ao novo Diretor de Saúde, e aproveita a ocasião para 
pedir o empenho da Líder do Governo na Câmara na resolução desse problema. 

5. Vereador Thiago Vieira Nunes: Agradece a Deus, a família e os eleitores que 
deram a oportunidade de estar representando-os. Diz que o mês de janeiro foi 
de muito trabalho, agradece ao Prefeito Guto, equipe de obras e frente de 
trabalho dizendo que vem desempenhando um bom trabalho em São João Novo 
pois estava meio abandonado. Parabeniza novamente o prefeito Guto e os 
vereadores pela ação e empenho junto aos comerciantes pela passagem da 
nossa cidade a fase laranja, onde espera ter uma cidade e um Brasil normal, 
melhor a todos. Agradece os vereadores e funcionários da Câmara e diz que 
teve seu pai como exemplo junto com vários vereadores desta legislatura e quer 
levar o nome dele aos quatro cantos da cidade.   

6. Vereador William da Silva Albuquerque: Agradece a todos que o colocaram 
nesta casa de Leis, todos os eleitores, solicita ao Sr. Prefeito, diretor de obras, 
que venham a cuidar do bairro esquecido em nossa cidade, o Paisagem Colonial 
que nesse momento se encontra em estado gigantesco de abandono. Temos 
várias reinvindicações referente a limpeza, esgoto a céu aberto, temos uma área 
desapropriada para casas populares que tem casinhas com rachaduras por 
terem sido mal feita a obra, com mofo por dentro. Peço ao poder executivo que 
faça melhoria naquela localidade e que naquele espaço que foi desapropriado 
ele morou inclusive, pois todas as casas do local encontram-se com entulhos, 
ferros e dá uma insegurança aos pais por deixarem os filhos brincando na região 
que está um matagal, descaso total da administração anterior e apenas com 
trinta dias de governo está pedindo encarecidamente ao Prefeito que dê 
atenção, tem cobras e animais peçonhentos que entram nas casas das famílias. 
Pede ao DER a limpeza na Rodovia Quintino de Lima que está um mato total e 
prejudica, descaso com os moradores. Diz que foi a DER levar ofício para que 
façam a manutenção e aguarda que seja efetuado. Reclama da SABESP por 
achar um descaso total com a população na cidade inteira. Visitou o bairro 
Paisagem Colonial e tem esgoto a céu aberto inclusive com crianças brincando 
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no esgoto. Devemos levar o caso aos superiores, pretende cobrar e diz que está 
aí para isso

Encerram-se os trabalhos às 17h38min.

JULIO ANTONIO MARIANO 
Presidente

THIAGO VIEIRA NUNES 
1º Vice-Presidente

DIEGO GOUVEIA DA COSTA
2º Vice-Presidente

ANTONIO JOSÉ ALVES MIRANDA
1º Secretário

WILLIAM DA SILVA ALBUQUERQUE
2º Secretário
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