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Ata da 19ª Sessão Ordinária de 13 de junho de 2022. 
2º Período Legislativo Ordinário – 18ª Legislatura. 

Presidência: Julio Antonio Mariano, Paulo Rogério Noggerini Júnior e Clovis 
Antonio Ocuma. 

Secretaria: Diego Gouveia da Costa e William da Silva Albuquerque. 
Vereadores Presentes: Antonio José Alves Miranda (Toninho Barba), 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 18h09. 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos pelo Vereador Clóvis Antônio Ocuma. 

1. Leitura e votação da Ata da 18ª Sessão Ordinária, de 06/06/2022; 
2. Leitura e votação da Ata da 16ª Sessão Extraordinária, de 06/06/2022; 
3. Leitura e votação da Ata da 17ª Sessão Extraordinária, de 06/06/2022. 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 maio de 2021; 

5. Leitura do Balancete de despesas da Câmara Municipal da Estância Turística de 
São Roque referente a maio de 2022; 

6. Edital Nº 36/2022, de 08/06/2022, de autoria do Vereador Julio Antonio Mariano, que 
“Torna Público que o Projeto da LDO – (Leis de Diretrizes Orçamentárias) se encontra 
na Câmara Municipal”; 

7. Edital Nº 37/2022, de 08/06/2022, de autoria do Vereador Julio Antonio Mariano, de 
“Convocação Audiência Pública LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias”; e 

8. Edital Nº 38/2022, de 10/06/2022, de autoria do Vereador Julio Antonio Mariano, “19ª 
Sessão Ordinária”. 

9. Ofício Vereador Nº 1456/2022, de 08/06/2022, de autoria do Vereador José 
Alexandre Pierroni Dias, que “Justifica ausência na 18ª Sessão Ordinária, de 06 de 
junho de 2022, por motivos de força maior”. Aprovado por unanimidade em única 
discussão e votação nominal, com quórum de maioria absoluta; 

10. Requerimento Nº 162/2022–L, de 10/06/2022, de autoria do Vereador Diego Gouveia 
da Costa, que “Solicita a inclusão da Moção Nº 221/2022, em regime de tramitação de 
urgência especial, na pauta da 19ª Sessão Ordinária, de 13/06/2022”. Aprovado por 
unanimidade em única discussão e votação nominal, com quórum de maioria absoluta; 
e 

11. Requerimento Nº 164/2022–L, de 13/06/2022, de autoria do Vereador Rogério Jean 
da Silva, que “Solicita a inclusão do Requerimento Nº 163/2022, em regime de 
tramitação de urgência especial, na pauta da 19ª Sessão Ordinária, de 13/06/2022”. 
Aprovado por unanimidade em única discussão e votação nominal, com quórum de 
maioria absoluta. 

Projetos do Executivo: 
1. Veto Nº 01/2022–E ao Projeto de Lei Nº 58/2022–L, de 07/06/2022, de autoria do 

Poder Executivo, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de informações em 
obra pública paralisada no âmbito da Estância Turística de São Roque, contendo a 
exposição dos motivos de sua interrupção com dados do órgão responsável, e dá 
outras providências.” 
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Projetos do Legislativo: 
1. Projeto de Lei Nº 42/2021–L, de 14/05/2021, de autoria dos Vereadores Clovis 

Antonio Ocuma, Diego Gouveia da Costa e William da Silva Albuquerque, que “Institui 
a capoterapia como prática integrativa complementar aos idosos, pessoas em 
processo de reabilitação física ou com mobilidade reduzida.”; 

2. Projeto de Lei Nº 71/2022–L, de 31/05/2022, de autoria do Vereador Julio Antonio 
Mariano, que “Determina que restaurantes, bares e casas noturnas auxiliem mulheres 
que, em suas dependências, expressem preocupação com sua integridade física.”; 

3. Projeto de Lei Nº 74/2022–L, de 31/05/2022, de autoria do Vereador Julio Antonio 
Mariano, que “Dispõe sobre a afixação de cartaz relativo a primeiros socorros no caso 
de engasgamento de bebês, por meio da Manobra de Heimlich.”; 

4. Projeto de Lei Nº 76/2022–L, de 02/06/2022, de autoria do Vereador Paulo Rogério 
Noggerini Júnior, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade, por parte do Poder Executivo 
Municipal, do encaminhamento quinzenal de todos os dados relativos à Covid–19 ao 
Poder Legislativo de São Roque.”  

5. Projeto de Lei Nº 77/2022–L, de 06/06/2022, de autoria da Vereadora Cláudia Rita 
Duarte Pedroso, que “Insere no Calendário Oficial de Eventos da Estância Turística de 
São Roque, o ‘Dia Municipal do Espiritismo.’”;  

Requerimentos: 
1. Comissão de Educação, Cultura, Lazer, Turismo e Meio Ambiente 2021: Nº 

141/2022 – Reitera os questionamentos encaminhados à Chefe da Divisão de Cultura, 
por meio do Requerimento de Convocação nº 66/2022, uma vez que a servidora não 
apresentou os documentos e informações à Câmara Municipal; 

2. Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Nº 161 – Requer informações referentes a 
extensão de rede de água para vias de Maylasky e outras localidades; 

3. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 160 – Solicita esclarecimentos referentes às 
vias que serão pavimentadas conforme previsto nas Leis Municipais Nºs 5.434 e 
5.437/2022; Nº 163 – Requer o encaminhamento da relação de itens da cesta básica 
fornecida aos servidores municipais de São Roque. 

Indicações: 
1. Vereadora Cláudia Rita Duarte Pedroso: Nº 620 – Indica ao Poder Executivo 

implantar a modernização do sistema de zona azul, como o "Vaga Legal", já 
implantado por Mairinque e outras de cidades vizinhas e Nº 621/2022 – Indica ao 
Poder Executivo a realização dos serviços de "tapa–buraco" (buraco) aberto pela 
Sabesp, em frente ao Albergue, na Rua Cap. Silveira Vieira, Bairro Cambará; 

2. Vereador Julio Antonio Mariano: Nº 622 – Indica a instalação de lombada em frente 
a nova escola do Jardim Santa Vitória; Nº 623 – Indica a elaboração de projeto com a 
intenção de implantar rede de iluminação pública na Rua Kiichi Furukawa, Caetê; Nº 
624 – Indica que seja tapado o buraco feito pela Sabesp na Rua Giovanni Paolo II n.º 
182, Jardim Mosteiro; Nº 625 – Indica a instalação de lombada na Rua Marília em 
frente ao imóvel n.º 413, Vila Nova; Nº 626 – Indica a realização de inspeção na caixa 
de passagem de águas pluviais, atrás da nova UBS próxima ao SESI, que está com 
muito mau cheiro e Nº 627/2022 – Indica a realização de estudo para a implantação de 
rede de iluminação pública na Estrada da Serrinha. 

3. Vereador Guilherme Araújo Nunes: Nº 628/2022 – Solicita a realização dos serviços 
de "operação tapa-buraco" para o Bairro Alpes do Guaçu. 

Moções: 
1. Vereadores(as) Rafael Tanzi de Araújo, Rogério Jean da Silva, Antonio José 

Alves Miranda (Toninho Barba) e Cláudia Rita Duarte Pedroso: Nº 223/2022 – De 
Pesar pelo falecimento do estimado Senhor João Luís Negro; 

2. Vereador Diego Gouveia da Costa: Nº 221 – De Repúdio ao Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) pela alteração do entendimento sobre o rol de procedimentos listados 
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pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que doravante passa a ser 
taxativo em vez de exemplificativo; e 

3. Vereadores Thiago Vieira Nunes e Diego Gouveia da Costa: Nº 219 – De 
Congratulações aos medalhistas e técnicos são–roquenses que se sagraram 
vitoriosos na 24ª edição do JOMI (Jogos Regionais da Melhor Idade), realizado na 
cidade de Cerquilho, de 25 a 29 de maio. 

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

votação nominal, com quórum de maioria simples. 
4. Moção de Repúdio: Aprovada por unanimidade em única discussão e votação 

nominal, com quórum de maioria simples. 
Tribuna: 

Fizeram uso da Tribuna os(as) Vereadores(as): 1) Antonio José Alves Miranda 
(Toninho Barba): Iniciou sua tribuna cumprimentando a todos e, na sequência, 
agradeceu ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Guto Issa, ao Departamento de Obras e 
ao Departamento de Trânsito da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, 
perante o programa “Meu Bairro Mais Bonito”, o qual vem realizando ótimos trabalho, 
deixando a população muito satisfeita. Assim, resume o Vereador: “Eu, Toninho Barba, 
nunca havia visto um programa igual a esse (...) isso representa o retorno da 
população ao governo, e a população é o espelho do governo. Por isso não posso 
deixar de parabenizar”. Adiante, enfatizou o Vereador que esse último ano foi de muitas 
dificuldades visto que o Prefeito necessitou trabalhar com o orçamento elaborado pela 
gestão anterior. Assim, apenas agora, em 2022, quando o orçamento foi elaborado 
pelo atual governo, começa a aparecer efetivamente o trabalho desta administração. 
Após, informou que São Roque possui mais de 300 Km (trezentos quilômetros) de 
estrada de terra. Assim, é necessário parabenizar o Departamento de Obras, pois, 
mesmo diante dos desafios, este departamento não para. Ressaltou, ainda, que muitas 
vezes esse Vereador recebe pedidos de munícipes para zeladoria de seus bairros, 
porém o tempo ou a falta de mão de obra, infelizmente, não permitem a realização da 
demanda solicitada. Entretanto, mesmo assim, o Departamento de Obras está disposto 
a ouvir as solicitações e buscar esforços para concretizá-las. Afirma o Vereador: “Só o 
fato da Diretora de Obras acompanhar esse Vereador já traz esperança à 
comunidade”. Em seguida, aponta o Vereador em relação aos pedidos que recebe dos 
munícipes: “Eu nunca menti para as pessoas, e é por isso que as pessoas acreditam 
nesse Vereador, porque eu sempre levo a verdade. Mesmo quando eu não tenho 
conhecimento da verdade, eu vou buscar para não ser leviano de contrapor nenhuma 
situação”. Continuou o Vereador: “Por muitos anos eu fui Diretor Sindical, eu sei o que 
representa essa luta. Às vezes você tem a alegria, como também, às vezes, a tristeza. 
Alegria quando você conquista algum projeto que beneficia os trabalhadores; e, a 
tristeza quando não consegue. (...) o Cidadão quando está aqui assistindo, ele não 
quer briga, ele não quer ofensa... ele quer melhoria para o seu bairro. (...) O importante 
é ir lá fora buscar o que é melhor para o Cidadão.” Por fim, o Vereador firmou que há 
muito tempo vem lutando para ter um médico pediatra no Pronto Atendimento da Santa 
Casa de São Roque, visto que se passa em torno de 1.500 crianças por lá. Entretanto, 
é muito difícil buscar médicos para essa função, pois os médicos buscam, em geral, 
trabalho em outros municípios ou em consultórios privados. Mas a Santa Casa, mesmo 
diante da dificuldade, está empenhada em conseguir um médico pediatra para atuar no 
Pronto Atendimento. E finaliza o Vereador: “Não fujo do debate, mas também não 
aceitarei ofensas. Não quero vir aqui brigar, quero vir aqui trazer soluções para a 
população”; 2) Claudia Rita Duarte Pedroso; 3) Israel Francisco de Oliveira; 4) José 
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Alexandre Pierroni Dias: Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus 
por estar presente aqui, novamente, entre amigos. O que eu levo de tudo isso é a fé 
permanente, a fé de sair daquela situação e a fé por dias melhores. Porque se nós não 
tivermos esperança, não adianta nem sairmos de casa. O Que não nos mata, nos 
fortalece. Eu tenho levado isso como lema. O trauma fica, a insegurança fica, mas a 
vida continua. Então, pelo lado do otimismo, eu vejo que tenho um grande futuro. Se 
Deus me deu essa nova vida, essa segunda oportunidade, eu nasci de novo, então 
vamos começar. Em setembro, eu faço 50 anos. Falam que a vida começa aos 40, mas 
a minha começou aos 50. Eu penso que o problema da insegurança não é de hoje. As 
pessoas que fizeram isso comigo têm 40, 30 anos. O problema vem da educação. 
Educação para deslumbrar um outro futuro. Todos nós aqui viemos de famílias 
humildes, famílias que lutaram desde o início de suas vidas para que nós pudéssemos 
dar um futuro melhor para a população brasileira. Mudar de país não faz parte do meu 
caráter, eu sou brasileiro, me formei aqui, devo muito ao Estado, devo muito a nação 
brasileira e não vou vender minha dignidade a outro país. Nós temos que consertar o 
lugar que amamos. E, esse lugar, é São Roque, é o Estado de São Paulo. A 
desigualdade social é o grande gatilho de tudo isso, não adianta ser rico em um país de 
miseráveis. Enquanto o valor de tudo não for dividido entre todos, nós não seremos 
felizes. Eu quero agradecer prontamente o Marquinho Arruda, que junto com meu 
funcionário e a polícia foram, prontamente, me socorrer depois que eu liguei. De tão 
“fácil” que era o lugar, demorou 2 horas para me encontrarem. Era um buraco no meio 
de Vargem Grande, Cotia e Itapevi. O que mais dá medo é quando você está entrando 
cada vez mais para o meio do mato. Você não sabe qual será o seu fim. Mas com fé 
você vai... vai até onde Deus quer. Agora vamos falar de coisa boa. Vou falar da minha 
lei que será aprovada aqui. Nesses últimos anos de pandemia, as crianças sofreram 
muito porque ficaram sem aula, sem o professor, sem o convívio com os demais 
alunos. Então essa lei que será votada adiante, vai levar a participação da sociedade 
juntamente com a comunidade escolar e ofertar ajuda psicossocial às crianças. E, 
promover a veiculação das informações. Informações cientificamente corretas. Pois nós 
precisamos de informações de nível para que as pessoas não caiam em besteiras. 
Também quero falar sobre a vacinação no município de São Roque, pois a vacinação 
teve um atraso enorme. Eu tomei minha terceira dose em outubro e fui tomar minha 
quarta dose semana passada. E conversando com uma profissional da saúde ela me 
disse que achava que não haveria a quarta dose para os profissionais da saúde por 
aqui. E, em outros, municípios, todos os profissionais da saúde já tomaram a quarta 
dose. São Roque não está bonito nesse ranking, não, dos 645 municípios que existem 
no Estado de São Paulo, em abril, São Roque estava na posição de número 476, e 
está piorando cada vez mais. Agora, sem o nosso Secretário da Saúde, uma pessoa 
íntegra, por tudo que ele já vez pelo nosso município... é uma pena. O Niltinho sempre 
o elogiava, dizia: “Se um dia eu for Prefeito, vou chamar o Redda para Secretário da 
Saúde”. Aqui, durante as Sessões, as Audiências Públicas, nós sentíamos que ele tem 
capacidade. Não sei o que há nesse governo. Cada hora um cai. Pior que cai uma 
pessoa de capacidade. Agradeço a todos que rezaram por mim, todos os Vereadores, 
todos os Funcionários, nós vemos o quanto nós somos queridos. Obrigado. e 5) Julio 
Antonio Mariano. 

Ordem do Dia: 
1. Projeto de Lei Nº 52/2022-L, de 20/04/2022, de autoria do Vereador José Alexandre 

Pierroni Dias, que “Institui o Programa Municipal de Atenção Psicossocial nas 
Comunidades Escolares da Estância Turística de São Roque”. Aprovado por 
unanimidade em única discussão e votação nominal, com quórum de maioria simples; 

2. Projeto de Lei Nº 67/2022-L, de 30/05/2022, de autoria do Vereador Rogério Jean da 
Silva, que “Dá denominação a vias públicas localizadas no Parque Recreio Mirante”. 
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Aprovado por unanimidade em única discussão e votação nominal, com quórum de 
maioria simples; 

3. Projeto de Lei Nº 69/2022-L, de 31/05/2022, de autoria do Vereador Julio Antonio 
Mariano, que “Dispõe sobre a criação do ‘Roteiro Turístico Religioso’ da Estância 
Turística de São Roque.” Aprovado por unanimidade em única discussão e votação 
nominal, com quórum de maioria simples; e 

4. Projeto de Lei Nº 60/2022-E, de 06/06/2022, de autoria do Poder Executivo, que 
“Institui o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano (FMDU) e dá outras 
providências.” Adiado para a próxima sessão, a pedido do Vereador Paulo Rogério 
Noggerini Júnior, aprovado por unanimidade.  

5. Requerimentos nºs: 141, 160, 161 e 163/2022 aprovados por unanimidade, em única 
discussão e votação nominal, com quórum de maioria simples. 

Explicação Pessoal: 
Pronunciaram–se na seção de Explicação Pessoal os Vereadores: 1) Newton Dias 
Bastos; 2) Rogério Jean da Silva e 3) William da Silva Albuquerque. 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=roo9m–susmE. 

Encerram–se os trabalhos às 20h46min. 


