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Ata da 32ª Sessão Ordinária de 20 de setembro 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 14:12.
Expediente:

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos pelo Vereador Marcos Roberto Martins Arruda.

1. Leitura e votação da Ata da 31ª Sessão Ordinária, de 13/09/2021;
2. Leitura e votação da Ata da 53ª Sessão Extraordinária, de 13/09/2021;
3. Leitura e votação da Ata da 54ª Sessão Extraordinária, de 13/09/2021. As atas 

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

4. Leitura do Relatório mensal sobre a execução de coleta, tratamento e destinação 
final do lixo na Estância Turística de São Roque referente a agosto de 2021.

Projetos do Executivo:
1. Projeto de Lei Nº 98/2021-E, de 13/09/2021, de autoria do Poder Executivo, que 

“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 867.881,74 
(oitocentos e sessenta e sete mil, oitocentos e oitenta e um reais e setenta e quatro 
centavos)”;

2. Projeto de Lei Nº 99/2021-E, de 13/09/2021, de autoria do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 18.000,00 
(dezoito mil reais)”;

3. Projeto de Lei Nº 100/2021-E, de 13/09/2021, de autoria do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 735.000,00 
(setecentos e trinta e cinco mil reais)”;

4. Projeto de Lei Nº 101/2021-E, de 13/09/2021, de autoria do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 288,35 
(duzentos e oitenta e oito reais e trinta e cinco centavos)”;

5. Projeto de Lei Nº 102/2021-E, de 15/09/2021, de autoria do Poder Executivo, que 
“Altera a Lei Municipal Nº 4.985, de 4 de julho de 2019, que dispõe sobre a 
qualificação de entidades como Organizações Sociais, cria o programa municipal de 
publicização e dá outras providências”.

Projetos do Legislativo:
1. Projeto de Lei Nº 33/2021-L, de 25/03/2021, de autoria do Vereador Julio Antonio 

Mariano, que “Institui feriado municipal em homenagem ao ‘Dia da Consciência Negra’ 
e dá outras providências”;

2. Projeto de Lei Nº 72/2021-L, de 13/09/2021, de autoria do Vereador Rafael Tanzi de 
Araújo, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da contratação de seguro-garantia de 
execução de contrato nos processos licitatórios e dá outras providências”;

3. Projeto de Lei Nº 74/2021-L, de 14/09/2021, de autoria do Vereador José Alexandre 
Pierroni Dias, que “Dispõe sobre a proibição de abate de animais silvestres, 
domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, apreendidos em decorrência de 
abuso e maus-tratos no âmbito do município da Estância Turística de São Roque”;
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4. Projeto de Lei Nº 76/2021-L, de 20/09/2021, de autoria do Vereador Israel Francisco 
de Oliveira, que “Dá a denominação de ‘Alameda Edith Nogueira Meneguesso’ a via 
pública localizada no Centro”;

5. Projeto de Decreto Legislativo Nº 1/2021-L, de 02/09/2021, de autoria da Mesa 
Diretora 2021, que “Dispõe sobre a adesão da Câmara de Vereadores da Estância 
Turística de São Roque ao Protocolo Estatutário do Parlamento Regional 
Metropolitano de Sorocaba, Itapetininga e Tatuí”;

6. Projeto de Decreto Legislativo Nº 2/2021-L, de 16/09/2021, de autoria do Vereador 
Clovis Antonio Ocuma, que “Dispõe sobre a concessão de título de cidadão são-
roquense ao Deputado Márcio da Farmácia”.

Requerimentos:
1. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 182 – “Solicita informações a respeito do retorno 

das aulas nas escolas municipais”.
Indicações:

1. Vereador Antonio José Alves Miranda: Nº 936 – “Indica, solicitando colaboração 
entre o Poder Executivo e a SABESP, a extensão de rede de água potável para a 
comunidade da Estrada Velha do Carmo, em Canguera — especificamente no trecho 
que vai da Cantina Tia Lina, à Chácara Tom da Natureza, Nº 177 —, encaminhando 
ofício, mapa e abaixo-assinado em anexo”; Nº 963 – “Indica roçada e limpeza das 
vielas ao redor da EMEF Carmem Lúcia, na Vila Amaral”; Nº 964 – “Indica 
manutenção e limpeza na caixa de esgoto no portão da EMEF Carmem Lúcia, na Vila 
Amaral (imagens anexas)”; Nº 965 – “Indica poda de árvores em frente à residência de 
Nº 32 da Rua Condor, no Jardim Carambeí (imagens anexas)”; Nº 966 – “Indica a 
colocação de contêiner para lixo no final da Alameda das Garças, Vale dos Pássaros, 
no Caetê”; Nº 967 – “Indica a colocação de placas de sinalização de área escolar e a 
pintura de faixa de pedestres na Rua das Tulipas, em frente à EMEF Carmem Lúcia, 
na Vila Amaral”; Nº 968 – “Indica a pintura de faixa de pedestres na Rua Primeiro 
Sargento Agnaldo Aparecido, em frente à viela da EMEF Carmem Lúcia, e ao lado da 
quadra municipal, devido à circulação de estudantes por ambos os locais”; Nº 969 – 
“Indica a troca de lâmpadas na Rodovia Quintino de Lima, na altura do quilômetro 
12,5, entre os imóveis números 421 e 425, próximo ao Pesqueiro Ouro Verde”; Nº 970 
– “Indica a troca de lâmpadas na Praça José dos Santos Patto, no Bairro Gabriel Piza, 
especificamente dos postes 05550, 0551, 05548 e 05549”;

2. Vereadora Claudia Rita Duarte Pedroso: Nº 937 – “Indica o conserto de bueiro na 
Rua Manoel Lessa, em frente ao imóvel Nº 911, no Jardim Marieta”; Nº 938 – “Indica a 
realização de pintura de sinalizações de trânsito que estão totalmente apagadas, 
especialmente de lombadas, nas ruas do Jardim Marieta, como se vê nesta lombada 
(foto anexa) na Rua Manoel Lessa, por exemplo”; Nº 939 – “Indica a implementação 
de praça com brinquedos para crianças (parquinho) na área localizada entre as ruas 
Manoel Lessa e Jayme Carvalho de Brito, onde inclusive já existe uma Academia ao 
Ar Livre (imagens anexas)”;

3. Vereador Clovis Antonio Ocuma: Nº 954 – “Indica um estudo de viabilidade para 
alterar o estacionamento perpendicular em 45° na Rua Giuseppe Garzella, próxima à 
Igreja Quadrangular em São João Novo”; Nº 955 – “Indica a instalação de iluminação 
pública, assim como a demarcação de estacionamento na rua de vagas reservadas 
para deficientes e idosos, na Rua Santa Leocádia, 98, próximo à Igreja Brasil para 
Cristo”; Nº 956 – “Indica o pedido de estudo para que encaminhe um pedido de 
viabilidade de isenção da tarifa de pedágio, da concessionária CCR/VIA OESTE, na 
Praça de Pedágio da Rodovia Raposo Tavares, Km 46 - São Roque”;

4. Vereador Guilherme Araujo Nunes: Nº 940 – “Indica o retorno dos cursos gratuitos 
de costura, artesanato, manicure, panificação, entre outros e, caso não haja a 
possibilidade de retornar as atividades atualmente, solicita informações a respeito”; Nº 
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941 – “Indica a reforma da quadra da Escola Carmem Lúcia e a viabilização de 
disponibilizá-la para uso comum da população”; Nº 953 – “Solicita a implantação de 
lombadas na Estrada Rosário de Ouro”;

5. Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Nº 942 – “Solicita a inversão do sentido de 
direção da Rua Prof. Alino de Oliveira; Nº 943 – “Solicita a manutenção das luminárias 
e a troca das lâmpadas da Estrada do Saboó, incluindo as que não estão queimadas, 
por lâmpadas de LED”;

6. Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Nº 957 – “Indica a extensão do sistema de 
fornecimento de água na Estrada do Cometa, localizada no Bairro do Rosário em 
Maylasky”; Nº 958 – “Indica a abertura da tubulação abaixo da linha férrea no Jardim 
Ponta Porã, em Maylasky”; Nº 959 – “Indica a limpeza e a revitalização, com a devida 
manutenção dos equipamentos, do parquinho localizado na Rua Célia Asse Jacob em 
Maylasky”; Nº 960 – “Indica a realização da ‘operação tapa-buracos’ em toda a 
extensão do Distrito de Maylasky”; Nº 961 – “Indica a limpeza de todas as galerias de 
águas fluviais do Distrito de Maylasky”; Nº 962 – “Indica roçada de mato, limpeza e 
poda de árvores em toda extensão da Avenida Palmeiras, localizada no Jardim Suíça 
Paulista (referência: altura do imóvel Nº 838)”;

7. Vereador William da Silva Albuquerque: Nº 935 – “Solicita a aquisição de um 
veículo para o Departamento de Trânsito”; Nº 944 – “Reitera a Indicação Nº 72/2021, 
que: ‘Solicita a construção de um Anfiteatro na EMEF Prof.ª Carmen Lucia, no Bairro 
Vila Amaral’”; Nº 945 – “Solicita a aquisição de 01 (um) veículo para a Guarda 
Municipal visando a criação da ‘Patrulha Rural’”; Nº 946 – “Reitera a Indicação Nº 
248/2021, que: ‘Solicita as providências visando a pavimentação do final da Rua 
Duarte Coelho Pereira, no Bairro Paisagem Colonial’”; Nº 947 – “Reitera a Indicação 
Nº 747/2021, que: ‘Solicita a implantação de 02 (dois) redutores de velocidade na Rua 
Solidariedade, altura Nº 81 e 40, no Conjunto Habitacional Lago dos Patos, no Bairro 
Paisagem Colonial’ (lombada)”; Nº 948 – “Reitera a Indicação Nº 697/2021, que: 
‘Solicita a construção de uma área de lazer, com ‘gira-gira’, balanças e escorregador 
no Conjunto Habitacional Lago dos Patos, no Bairro Paisagem Colonial’”; Nº 949 – 
“Reitera a Indicação Nº 884/2021, que: ‘Solicita a realização da ‘operação tapa-buraco’ 
em todas as vias públicas do Bairro Paisagem Colonial, Jardim Conceição e Vila 
Amaral”; Nº 950 – “Solicita a remoção de entulhos e a limpeza das calçadas do Bairro 
Paisagem Colonial, Vila Amaral, Parque Aliança e Jardim Conceição”; Nº 951 – 
“Reitera a Indicação Nº 456/2021, que: ‘Solicita a construção de uma ‘Pista de 
Caminhada’ ao redor do campo de futebol, localizado em frente à Escola Projeto, ao 
lado da Rodovia Prefeito Quintino de Lima, no Bairro Paisagem Colonial’”; Nº 952 – 
“Solicita a colocação de 02 (duas) traves e 01 (um) caminhão de areia na área 
localizada em frente à praça do Jardim Suíça Paulista, visando a construção de um 
campo de futebol de areia”.

Moções:
1. Vereador Diego Gouveia da Costa: Nº 333 – “De Congratulações à Barbearia 

Padrino por seus 67 anos”.
Matérias analisadas no expediente:

1. Indicações: a Mesa Diretora as encaminhará.
2. Moções de Congratulações: Aprovada por unanimidade em única discussão e 

votação nominal, com quórum de maioria simples.
Tribuna:

Fizeram uso da Tribuna o Vereador: 1) Marcos Roberto Martins Arruda; 2) Newton 
Dias Bastos; 3) Paulo Rogério Noggerini Junior; 4) Rogério Jean da Silva; e 5) 
William da Silva Albuquerque.

Ordem do Dia:
1. Projeto de Lei Nº 71/2021-L, de 10/09/2021, de autoria dos Vereadores Rafael Tanzi 
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de Araújo e Paulo Rogério Noggerini Júnior, que “Dá a denominação de ‘Viela Devanyr 
Sartori Noggerini’ à via pública localizada no Distrito de Maylasky”. Aprovado por 
unanimidade em única discussão e votação nominal, com quórum de maioria simples;

2. Projeto de Lei Nº 73/2021-L, de 13/09/2021, de autoria do Vereador Israel Francisco 
de Oliveira, que “Dá a denominação de ‘Viela Antonio Siéble de Almeida’ à via pública 
localizada no Jardim Boa Vista”. Aprovado por unanimidade em única discussão e 
votação nominal, com quórum de maioria simples;

3. Projeto de Lei Complementar Nº 3/2021-L, de 01/07/2021, de autoria do Vereador 
Marcos Roberto Martins Arruda, que “Institui desconto sobre o Imposto Sobre a 
Propriedade Predial e Territorial Urbana para o contribuinte que adote medidas para 
manter ou recuperar o passeio público fronteiriço a imóvel de que seja proprietário”. A 
Vereadora Claudia Rita Duarte Pedroso requereu verbalmente o adiamento da 
votação da propositura por 3 (três) sessões. O requerimento verbal foi aprovado por 
11 (onze) votos favoráveis, 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, José Alexandre Pierroni Dias, Paulo 
Rogério Noggerini Junior, Rafael Tanzi de Araujo, Thiago Vieira Nunes e William da 
Silva Albuquerque, a 3 (três) votos contrários, dos Vereadores Marcos Roberto Martins 
Arruda, Newton Dias Bastos e Rogério Jean da Silva, em única discussão e votação 
nominal, com quórum de maioria simples;

4. Requerimento Nº 182: Rejeitado 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 Araujo, Thiago Vieira Nunes e William da 
Silva Albuquerque, a 4 (quatro) votos contrários, dos Vereadores José Alexandre 
Pierroni Dias, Marcos Roberto Martins Arruda, Newton Dias Bastos e Rogério Jean da 
Silva, em única discussão e votação nominal, com quórum de maioria simples.

Explicação Pessoal:
Pronunciaram-se na seção de Explicação Pessoal os(as) Vereadores(as): 1) Antonio 
José Alves Miranda; 2) Claudia Rita Duarte Pedroso; 3) Diego Gouveia da Costa; 
4) Guilherme Araujo Nunes; 5) Israel Francisco de Oliveira; e 6) José Alexandre 
Pierroni Dias: Abre seu pronunciamento tratando da questão da volta às aulas com 
segurança sanitária. Cita diversos requerimentos de sua autoria (alguns subscritos 
também por outros vereadores), argumentando que a oposição tem se preocupado 
com o tema desde o início de ano e que a acusação de que se trata de uma demanda 
repentina é mentirosa. Os requerimentos citados foram os de nº 16, de 27/01/2021, 
que “Solicita informações referentes a volta as aulas na Rede Municipal de Ensino”, nº 
31, de 10/02/2021, que “Solicita informações referentes ao atendimento do Município 
às recomendações do FNDE, para Execução do Programa Nacional de Alimentação 
Escolar em face do retorno presencial às aulas”, ambos de sua autoria, nº 38, de 
24/02/2021, que “Solicita informações referentes ao fornecimento de Equipamentos de 
Proteção Individual - EPI's para a prevenção do Covid-19 nas escolas municipais”, 
subscrito também pelos vereadores Diego Gouveia da Costa, Newton Dias Bastos e 
Marcos Roberto Martins Arruda, nº 53, de 10/03/2021, que “Solicita informações a 
respeito do planejamento da rotina de trabalho das auxiliares de educação básica, 
merendeiras e demais funcionários, bem como sobre o provimento de EPIs para esses 
profissionais”. Elencando tais proposituras, reafirma que sempre esteve atento ao 
tema. Cita também a resposta ao nº 16, em cujo texto consta que “O Plano de 
Enfrentamento da COVID por parte da Educação prevê avaliar todo o ambiente 
escolar, observando como estão as condições físicas e estruturais e se há condições 
de atender a retomada presencial das aulas, o trabalho administrativo e de serviços 
gerais (manutenção e limpeza); avaliar a adequabilidade da ventilação dos espaços da 
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escola considerando limitar ao máximo a mistura de turmas e grupos de idades 
diferentes para atividades escolares e pós-escolares entrada e saída assegurando as 
medidas de higiene e limpeza ambiental e cuidados com áreas comuns”, e critica a 
demora na constituição da comissão responsável pelo assunto, lembrando que já se 
passaram meses desde o envio das respostas aos requerimentos citados, fazendo a 
consideração de que tais medidas já deveriam ter sido efetivadas muito antes. Sendo 
assim, a oposição não pode ser acusada de “jogar lenha na fogueira” por fazer tais 
críticas. [Concede aparte ao Vereador Diego Gouveia da Costa]. Parabeniza o 
vereador por seu trabalho no tocante à cobrança e acompanhamento das escolas 
quanto ao uso de EPIs, em colaboração com vereadores da oposição que também 
buscaram solucionar o problema. [Concede aparte ao Vereador Rogério Jean da Silva: 
“Alexandre, obrigado. É que tem vereador aqui que acha que ele faz as coisas 
sozinho. Só ele que vai em escola. Quero ver se ele foi nas duas escolas que foram 
interditadas igual nós fomos. E tem outra: se o prefeito é tão homem, por que ele está 
mandando barrar a nossa entrada nas escolas? Por que a ordem é não receber os 
vereadores? Agora deu dor de barriga? Quer fiscalizar? Vamos fiscalizar. Vamos fazer 
bem feito. Agora, não sai dando ordem pra diretor proibir vereador de entrar em 
escola. Qual que é o problema? Vamos lá e vamos fazer juntos, todo mundo. 
Acompanha eu, vamos ver se tem esse “peitão” mesmo. Vai junto comigo. Quero ver 
se tem esse “peitão” mesmo, você e esse “galudinho”. E nós fomos lá. Faz ao vivo, pra 
todo mundo ver. Vamos lá. Quatro escolas do município interditadas. Foi em alguma 
dessas? Vamos comigo lá na Vila Amaral. Vamos lá ver que gracinha que está lá. É 
gostoso fazer gracinha aqui. Vamos ver se o prefeito é homem então. Vamos ver se 
ele vai barrar a entrada de vereador lá nas escolas. Aí eu quero ver. Obrigado, 
Alexandre.”] Afirma que houve diversos ofícios do Conselho Municipal de Educação 
referentes à retomada das aulas, mas que o Conselho respondeu poucos dos que lhe 
foram encaminhados, o que gerou desgastes. Também faz um apelo no sentido de 
que as profissionais de Atendimento Educacional Especializado aprovados em 
concurso sejam convocados, tendo em vista o longo período de espera a que eles 
continuam submetidos e considerando a necessidade premente das escolas. O 
Vereador Diego Gouveia da Costa, ao final do pronunciamento do Vereador José 
Alexandre Pierroni Dias, solicitou ao Presidente que fizesse constar em ata a fala em 
aparte do Vereador Rogério Jean da Silva, que afirmou que o Prefeito Municipal tem 
orientado escolas a barrarem a entrada de determinados vereadores. 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=KKKTfURTTcU.

Encerram-se os trabalhos às 16h25min.

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

mailto:camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br
http://www.camarasaoroque.sp.gov.br/
https://www.youtube.com/watch?v=KKKTfURTTcU

	Sino.Siscam.ChaveArquivo: D2Y7K2W7X1M4X7W8
		2021-09-22T11:18:25-0300


		2021-09-22T11:18:25-0300


		2021-09-22T11:18:25-0300


		2021-09-22T11:18:25-0300


		2021-09-22T11:18:25-0300


		2021-09-22T11:19:38-0300


		2021-09-22T11:19:38-0300


		2021-09-22T11:19:38-0300


		2021-09-22T11:19:38-0300


		2021-09-22T11:19:38-0300


		2021-09-22T11:19:43-0300


		2021-09-22T11:19:43-0300


		2021-09-22T11:19:43-0300


		2021-09-22T11:19:43-0300


		2021-09-22T11:19:43-0300


		2021-09-22T11:19:52-0300


		2021-09-22T11:19:52-0300


		2021-09-22T11:19:52-0300


		2021-09-22T11:19:52-0300


		2021-09-22T11:19:52-0300


		2021-09-22T11:20:01-0300


		2021-09-22T11:20:01-0300


		2021-09-22T11:20:01-0300


		2021-09-22T11:20:01-0300


		2021-09-22T11:20:01-0300




