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Ata da 12ª Sessão Ordinária de 25 de abril 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, 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 18h13min.
Expediente:

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

1. Leitura e votação da Ata da 11ª Sessão Ordinária, de 18/04/2022. A Ata foi 
aprovada por unanimidade, em única discussão e votação nominal, com 
quórum de maioria simples;

2. Ofício Executivo Nº 252/2022/GP, de autoria do Poder Executivo, que solicita a 
Retirada do Projeto de Lei Nº 40/2022-E. Aprovado por unanimidade em 
única discussão e votação nominal, com quórum de maioria simples;

3. Requerimento Nº 78/2022-L, de 25/04/2022, de autoria do Vereador Julio 
Antonio Mariano, que “Solicita a inclusão da Moção de Congratulações Nº 143, 
em regime de tramitação de urgência especial, na pauta da 12ª Sessão 
Ordinária”. Aprovado por unanimidade em única discussão e votação nominal, 
com quórum de maioria absoluta;

4. Requerimento Nº 80/2022-L, de 25/04/2022, de autoria do Vereador Rogerio 
Jean da Silva, que “Solicita a inclusão dos Requerimentos Nos 75, 76 e 77, em 
regime de tramitação de urgência especial, na pauta da 12ª Sessão Ordinária”. 
Aprovado por unanimidade em única discussão e votação nominal, com 
quórum de maioria absoluta;

5. Requerimento Nº 81/2022-L, de 25/04/2022, de autoria da Comissão de 
Saúde e Assistência Social, composta pelos Vereadores Diego Gouveia da 
Costa, Rogério Jean da Silva, Antonio José Alves Miranda, José Alexandre 
Pierroni Dias e Thiago Vieira Nunes, que “Solicita a inclusão do Requerimento 
Nº 73, em regime de tramitação de urgência especial, na pauta da 12ª Sessão 
Ordinária”. Aprovado por unanimidade em única discussão e votação nominal, 
com quórum de maioria absoluta;

6. Requerimento Nº 82/2022-L, de 25/04/2022, de autoria do Vereador Diego 
Gouveia da Costa, que “Solicita a inclusão do Requerimento Nº 79, em regime 
de tramitação de urgência especial, na pauta da 12ª Sessão Ordinária”. 
Aprovado por unanimidade em única discussão e votação nominal, com 
quórum de maioria absoluta;

7. Requerimento Nº 85/2022-L, de 25/04/2022, de autoria do Vereador José 
Alexandre Pierroni Dias, que “Solicita a inclusão do Requerimento Nº 83, em 
regime de tramitação de urgência especial, na pauta da 12ª Sessão Ordinária”. 
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Aprovado por unanimidade em única discussão e votação nominal, com 
quórum de maioria absoluta;

8. Requerimento Nº 86/2022-L, de 25/04/2022, de autoria do Vereador Clovis 
Antonio Ocuma, que “Solicita a inclusão do Requerimento Nº 84, em regime de 
tramitação de urgência especial, na pauta da 12ª Sessão Ordinária”. Aprovado 
por unanimidade em única discussão e votação nominal, com quórum de 
maioria absoluta;

9. Requerimento Nº 88/2022-L, de 25/04/2022, de autoria do Vereador William 
da Silva Albuquerque, que “Solicita a inclusão do Requerimento Nº 87, em 
regime de tramitação de urgência especial, na pauta da 12ª Sessão Ordinária”. 
Aprovado por unanimidade em única discussão e votação nominal, com 
quórum de maioria absoluta.

Projetos do Legislativo:
1. Projeto de Lei Nº 55/2022, de 25/04/2022, de autoria do Vereador Antonio 

José Alves Miranda, que “Dá denominação de ‘Rua Benedito João Vieira’ a via 
pública localizada no bairro Alpes do Guaçu”.

Requerimentos:
1. Vereador Clovis Antonio Ocuma:  Nº 84/2022 - Solicita informações sobre 

cronograma de pavimentação asfáltica da Rua José Leme de Moraes, no 
Bairro Volta Grande, no Distrito de São João Novo;

2. Comissão de Saúde e Assistência Social:  Nº 73/2022 - Solicita informações 
referentes ao cumprimento das disposições apresentadas pela Comissão 
Permanente de Saúde, através da Emenda 001, ao Projeto de Lei nº 29/2022-
E, que “instituiu a Tabela SUS Complementar do Sistema Único de Saúde – 
Tabela SUS Municipal, autorizou o credenciamento de prestadores de serviços 
na área de saúde, e deu outras providências;

3. Vereador Diego Gouveia da Costa:  Nº 79/2022 - Solicita informações 
referentes à Unidade Básica de Saúde – UBS do Bairro do Taboão, cujas obras 
encontram-se concluídas;

4. Vereador José Alexandre Pierroni Dias:  Nº 83/2022 - Solicita informações 
relativas a eventual construção irregular e invasão de área pública junto à Rua 
Antonio Joaquim de Moraes;

5.  Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 72 - Solicita informações relativas à 
locação de imóveis por parte da Prefeitura Municipal; Nº 75/2022 - Solicita 
informações referentes a arrecadação e aplicação de recursos da Prefeitura de 
São Roque; Nº 76 - Solicita informações relacionadas aos cargos 
comissionados da Prefeitura de São Roque; e Nº 77/2022 - Solicita 
informações a respeito dos gastos com incorporações no quadro de 
funcionários pertencentes à Prefeitura da Estância Turística de São Roque;

6. Vereadores Rogério Jean da Silva e Marcos Roberto Martins Arruda:  Nº 
71/2022 - Solicita informações referentes à organização e realização da Corrida 
Internacional de Aleluia;

7. Vereador William da Silva Albuquerque:  Nº 87/2022 - Solicita informações 
sobre as obras e investimentos relativos ao complexo esportivo que será 
construído na Vila Amaral.

Indicações:
1. Vereador Antonio José Alves Miranda: Nº 444 - Indica ao Poder Executivo a 
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colocação de lombada e respectiva sinalização na Rua Madressilva, na Vila 
Amaral, altura da residência n.º 115; Nº 445 - Indica ao Poder Executivo o 
envio de caminhão-pipa para abastecer, com água potável, a população do 
Bairro Jardim Camargo; Nº 446 - Indica a "operação tapa-buraco" na Rua Bela 
Vista (Congregação Cristã), no Bairro Capim Fino; Nº 447 - Indica a troca de 
contêiner e limpeza do local na Rua Bela Vista (Congregação Cristã) no Bairro 
Capim Fino; e Nº 448/2022 - Indica ao Poder Executivo a realização dos 
serviços de poda em duas árvores, uma localizada no Bairro do Gabriel Piza, 
em frente à EMEI, e outra ao lado da Igreja São Cristóvão;

2. Vereador Diego Gouveia da Costa: Nº 420/2022 - Indica roçada e limpeza na 
Rua Pio XII, Jardim Mosteiro;

3. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Nº 421 - Solicita a realização dos 
serviços de roçada na Estrada do Caetê; Nº 422 - Solicita a realização dos 
serviços de roçada na Estrada do Carmo; Nº 423 - Solicita a realização dos 
serviços de roçada, assim como a realização de motonivelamento e 
cascalhamento na Estrada Romão Dias Góes; Nº 424 - Solicita a realização 
dos serviços de roçada na Estrada Mário de Andrade; Nº 425 - Solicita a 
instalação de bicos de luz na Estrada Humberto Mauro, altura do Rancho do 
Brejão; Nº 426 - Solicita providências, junto ao Departamento de Trânsito, para 
a adoção de medidas reguladoras de velocidade na Rua Paul Harris, Bairro 
Esplanada Mendes; e Nº 432/2022 - Solicita que sejam implantados 
dispositivos de segurança, na rotatória localizada entre as ruas Antônio dos 
Santos e Paul Harris, Esplanada Mendes;

4. Vereador Newton Dias Bastos: Nº 427 - Indica a poda de árvores na Avenida 
Santa Rita, em frente ao Mercado Bom Lugar; Nº 428 - Indica melhorias com 
máquinas e cascalhamento na Estrada dos Mendes; Nº 429 - Indica a poda das 
árvores que ladeiam o muro do Cemitério da Paz, na Rua Monteiro Lobato; Nº 
430 - Indica o serviço de melhoria e cascalhamento nas ruas do Bairro 
Sorocamirim; Nº 431 - Indica a "operação tapa-buraco" nas ruas do Bairro 
Jardim Suíça Paulista; Nº 433 - Indica melhorias com máquinas e 
cascalhamento nas vias do Recanto das Acácias; e Nº 434/2022 - Indica 
melhorias com máquinas e cascalhamento na Estrada do Pessegueiro;

5. Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Nº 449 - Indica um conjunto de melhorias 
para a antiga Estação de Maylasky e entorno; Nº 450 - Indica a extensão de 
rede de água para as seguintes vias dos Alpes Paulistas: Rua Caviúna, Rua 
Copaíba, Rua Tucumã, Rua Amburana, Rua Indaiá e Rua Guarabu; Nº 451 - 
Indica a extensão de rede de água para as seguintes vias: Estrada da Barroca 
Funda e Rua Antonio da Silva, no bairro Ponte Lavrada; Nº 452 - Indica a 
extensão de rede de água e pavimentação para a Rua Arthur Pedro Rodrigues, 
Bairro Jardim Cardoso (Maylasky); Nº 453 - Indica a extensão de rede de água 
e pavimentação para a Estrada Margarida Korte, Bairro Vinhas do Sol; Nº 454 - 
Indica a extensão de rede de água para a Estrada dos Pessegueiros, Bairro 
Gabriel Piza; Nº 455 - Indica a extensão de rede de água para a Rua Adão da 
Silva Albuquerque, no Bairro Ponte Lavrada; Nº 456 - Indica a extensão de 
rede de água para a Estrada Taipas de Pedra, no Alto da Serra; e Nº 457/2022 
- Indica a pavimentação da Travessa Euclides Lúcio, Maylasky; e

6. Vereador William da Silva Albuquerque: Nº 435 - Solicita reforma e 
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manutenção dos banheiros existentes no Paço Municipal, principalmente 
aqueles utilizados pelos funcionários do Departamento de Obras; Nº 436 - 
Reitera a Indicação n.º 183/2022, que: "Solicita ao Poder Executivo aquisição 
de (02) Trituradores de Galhos / Picador de troncos para a limpeza das vias 
urbanas, áreas verdes e de descarte visando a reciclagem de podas, galhos e 
madeiras redondas para Departamento de Meio Ambiente."; Nº 437 - Reitera a 
Indicação n.º 1185/2021, que: "Solicita a instalação de uma Base da Guarda 
Municipal no Distrito de Canguera."; Nº 438 - Reitera a Indicação n.º 696/2021, 
que: "Reitera pedido solicitando a colocação de 01 um ponto de ônibus com 
cobertura na Rodovia Quintino de Lima, próximo ao local onde foi demolido o 
antigo viaduto, onde se dá acesso ao Jardim Conceição."; Nº 439 - Reitera a 
Indicação n.º 642/2021, que: "Solicita a criação de “vaga rápida para embarque 
e desembarque de passageiros” nas vias públicas da área central do Município 
de São Roque."; Nº 440 - Reitera a Indicação n.º 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 441 - 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 442 - Solicita limpeza e 
roçada nas vias públicas da Vila Amaral; e Nº 443/2022 - Reitera a Indicação 
n.º 402/2022, que: "Solicita limpeza e roçada no Bairro Paisagem Colonial".

Moções:
1. Vereador Diego Gouveia da Costa: Nº 129/2022 - De Congratulações ao 

Clube Grêmio Sanroquense pela conquista da Copa das Nações 2022;
2. Vereador Guilherme Araujo Nunes e Vereadora Cláudia Rita Duarte 

Pedroso: Nº 136/2022 - De Congratulações a Suas Excelências os Senhores 
Juízes de Direito Dr. Cassio Pereira Brisola e Dr. Diego Ferreira Mendes pela 
promoção ao Foro Regional XI Pinheiros da Comarca de São Paulo (Entrância 
Final) e pelos irrepreensíveis serviços prestados ao município de São Roque;

3. Vereadores(as) Julio Antonio Mariano, Antonio José Alves Miranda, 
Clovis Antonio Ocuma, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de 
Oliveira, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Rafael Tanzi de Araújo e Thiago 
Vieira Nunes: Nº 143/2022 - De Congratulações ao Jornal "O Democrata" 
pelos seus 105 anos de existência; e

4. Vereador William da Silva Albuquerque: Nº 138/2022 - De Congratulações 
aos Policiais Militares que participaram da festa de aniversário do pequeno 
Adryan.

Matérias analisadas no expediente:
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: “Boa tarde a todos, boa noite né. Mudamos de horário. Presidente Julio, 
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Vereadora Claudia, quero começar falando, perguntando, Dr. Guilherme de 
novo não está aqui. Sobre o retorno da audiência pública com os professores, 
se ele tem algum ponto positivo que estão ansiosamente aguardando alguma 
resposta. [aparte dado ao Vereador Guilherme Nunes]. Obrigado pelo 
esclarecimento. Retorno a dizer, você está fazendo um papel muito importante 
de diálogo, isso que a gente espera de um homem público. Agora esperamos 
que o prefeito abra os olhos, porque a educação no país e na nossa cidade está 
uma catástrofe. Nem caderneta pra passarem as notas os professores estão 
tendo com esse prefeito. Quer a cidade mais feliz, mas que a educação não tá 
nada feliz. Diário de classe também não existe, tem que pegar caderninho pra 
ficar marcando, pra não dizer outras coisas. A reforma das escolas todas 
paradas, a pintura já tá deteriorando porque pinta em cima de bolor, não faz um 
serviço bem feito, tudo nas pressas e fora a reposição dos 20% que ninguém tá 
falando nada e muito professor tá amargando com essa falta desse salário, 
desse dinheiro. Mas as coisas vão andando dessa maneira né. Agora quero 
falar um pouco da saúde, nos postos de saúde, nós temos feito um pouco de 
trabalho, nós fomos no Posto Central, no Posta da Vila Nova. Quanto a 
medicação nós não temos que dizer nada, as medicações estão corretas, tudo 
está no seu conforme. Mas os materiais de limpeza estão faltando em alguns 
postos. Faltando água sanitária, faltando detergente, desinfetante, estão 
faltando papéis para se enxugarem as mãos. É uma lástima, tanto dinheiro 
mandando pra CEJAM, muito dinheiro mandando para locais particulares, aqui 
dentro da nossa cidade, e não tem nenhum tipo de melhoria quanto a saúde. Só 
pesquisa. Pesquisa mostra tudo, mostra 90% de melhoria, mas as pessoas não 
estão refletindo isso, infelizmente. Agora quanto a fiscalização do Saboó, que o 
Jean teve comentando, não é porque é um órgão particular que não pode ter 
fiscalização, que a municipalidade deve fiscalizar quanto a caça, colocação de 
lixo lá no Saboó, então tudo faz parte da fiscalização. Não é comprando o 
terreno por R$2.500.000 que os problemas vão ser resolvidos. Está aqui, por 
que pediram para tirar? Por que pediram agora para tirar o projeto que era tão 
urgente? Alguém pode me responder? Pode responder Diego, você é meu 
amigão [aparte para o Vereador Diego Costa]. Então, falta de segurança, 
silêncio, fracionamento irregular de loteamento, tudo isso é questão da 
prefeitura, não é se comprando uma área particular que vai se resolver tudo 
isso. Eu quero falar também um pouco sobre a rua Antonio Joaquim de Moraes, 
que foi feito aquele asfaltamento de 5 metros, coloquei um requerimento de 
urgência, passou, eu quero ver as respostas que serão dadas, durante a 
confecção desse requerimento, pra gente aí sim, ver que a prefeitura errou. 
Enquanto a compra do Saboó, nós movimentamos o nosso grupo, fomos até o 
Ministério Público, mandamos aqui pro presidente também, que não é possível 
votar uma compra nesse valor, pra uma cidade que está destruída com dinheiro 
em caixa. Quer fazer bonito? Vamos cuidar mais da educação, vamos cuidar 
mais da segurança pública, vamos fazer com que essa cidade caminhe de baixo 
pra cima, não de cima pra baixo. O Saboó é muito alto, vamos de baixo pra 
cima [aparte ao Vereador Niltinho Bastos], [aparte ao Vereador Marquinho 
Arruda], [aparte ao Vereador Cabo Jean]. Só quero complementar que o Diário 
oficial do município tem bola de cristal, porque o Saboó agora já é nosso”; 2) 
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Julio Antonio Mariano; 3) Marcos Roberto Martins Arruda; 4) Newton Dias 
Bastos; 5) Paulo Rogério Noggerini Junior; e 6) Rafael Tanzi de Araújo.

Ordem do Dia:
1. Projeto de Lei Nº 15/2022-L, de 08/02/2022, de autoria dos Vereadores Diego 

Gouveia da Costa e Newton Dias Bastos, que “Denomina ‘Espaço Prefeito Dr. 
Henrique Luiz Arnóbio’ recinto pertencente ao Recanto Presidente Júlio Prestes 
(‘Recanto da Cascata’)”. Aprovado por unanimidade em única discussão e 
votação nominal, com quórum de maioria simples;

2. Projeto de Resolução Nº 13/2022, de 23/03/2022, de autoria do Vereador 
Rogério Jean da Silva, que “Acrescenta os §§ 1º e 2º ao artigo 325 do 
Regimento Interno - Resolução Nº 13/1991 -, referente à permanência do 
vereador até a conclusão de todas as fases da sessão ordinária”; Emenda Nº 
1, de 04/04/2022, de autoria dos(as) Vereadores(as) Julio Antonio Mariano, 
Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio 
Ocuma, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, Rafael Tanzi de 
Araújo e Thiago Vieira Nunes.  Emenda Nº 2, de 04/04/2022, de autoria do 
Vereador Diego Gouveia da Costa. A Emenda Nº 1 foi rejeitada por 8 (oito) 
votos contrários, dos Vereadores Diego Gouveia da Costa, José Alexandre 
Pierroni Dias, Marcos Roberto Martins Arruda, Newton Dias Bastos, Paulo 
Rogério Noggerini Júnior, Rogério Jean da Silva, Thiago Vieira Nunes e William 
da Silva Albuquerque, a 7 (sete) votos favoráveis, dos(as) Vereadores(as) 
Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio 
Ocuma, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, Julio Antonio 
Mariano e Rafael Tanzi de Araújo; a Emenda Nº 2 foi retirada por unanimidade; 
O Projeto de Resolução foi aprovado por unanimidade em única discussão e 
votação nominal, com quórum de maioria absoluta;

3. Projeto de Lei Nº 46/2022-L, de 01/04/2022, de autoria do Vereador Clovis 
Antonio Ocuma, que “Insere, no Calendário Oficial de Eventos da Estância 
Turística de São Roque, a ‘Tarde Kids’ e o ‘Karaoke Kids’". Aprovado por 
unanimidade em única discussão e votação nominal, com quórum de maioria 
simples;

4. Projeto de Resolução Nº 14/2022, de 01/04/2022, de autoria do Vereador 
William da Silva Albuquerque, que “Acrescenta parágrafos ao artigo 223 do 
Regimento Interno da Câmara”. Emenda Nº 1, de 25/04/2022, de autoria do 
Vereador Diego Gouveia da Costa. A Emenda Nº 1 foi aprovada por 13 (treze) 
votos favoráveis, dos(as) Vereadores(as) Antonio José Alves Miranda, Cláudia 
Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Diego Gouveia da Costa, 
Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni 
Dias, Marcos Roberto Martins Arruda, Newton Dias Bastos, Paulo Rogério 
Noggerini Júnior, Rafael Tanzi de Araújo, Rogério Jean da Silva e William da 
Silva Albuquerque, a 1 (um) voto contrário, do Vereador Thiago Vieira Nunes. 
O Projeto de Resolução e a Redação Final foram aprovados por unanimidade, 
em única discussão e votação nominal, com quórum de maioria absoluta;

5. Projeto de Lei Nº 41/2022-E, de 11/04/2022, de autoria do Poder Executivo, 
que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 
2.282.200,00 (dois milhões, duzentos e oitenta e dois mil e duzentos reais)”. 
Aprovado por unanimidade em primeira discussão e votação nominal, com 
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quórum de maioria absoluta;
6. Requerimentos Nºs 71, 72, 73, 75, 76, 77, 79, 83, 84 e 87. Aprovados por 

unanimidade 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) 
Rogério Jean da Silva; 2) Thiago Vieira Nunes; 3) William da Silva 
Albuquerque; 4) Antonio José Alves Miranda: “Muito obrigado, nobres 
pares, Vereadora Dra. Cláudia, plateia que nos assiste, que está também no 
Youtube, Facebook. Senhor Presidente, a cada dia mais, a gente vai, às vezes, 
adorando a política como também com raiva da política. Mas é isso que a 
política nos traz democraticamente. O que seria de nós se não tivesse o 
oposto? E é isso que é importante. Nada é novo, nada se muda e as coisas 
continuam como antes. Já vi muitas histórias. Estou desde 2000 participando 
dessa política municipal e já vi muitas situações. E não vejo nenhuma 
novidade. Eu acho que é nesses momentos, das dificuldades, que o homem 
cresce. O homem que tem caráter cresce. É por isso que eu gosto da política, 
por mais que às vezes nos entristece. Mas eu gosto de política. E desde 
quando eu resolvi assumir política sindical, política voluntariamente, eu venho 
participando e vou estar sempre presente enquanto Deus me der esse poder 
de estar aqui falando para as pessoas. Eu quero parabenizar a diretora Marina 
e sua equipe, pois eu tinha um propósito antes das eleições e, depois que 
ganhei, venho mantendo meu propósito, que é: apoiar um governo que eu 
acredito. Vou falar o meu posicionamento como vereador desta Casa pois eu 
fui eleito. Talvez não agrade uns que tiveram muito mais voto do que eu, mas é 
o jogo político. Hoje eu estou nessa Casa aqui, tenho um mandato e eu tenho 
que agradecer todo os 400 votos que fizeram que eu estivesse hoje nesta 
Casa. Eu tenho respondido a essas pessoas que acreditaram em mim. Tenho 
respondido. Talvez hoje eu tenha até mais pessoas que acreditam em mim, 
que estão acreditando no meu trabalho. É isso que eu busco fazer, dentro da 
minha postura como um vereador da base. Acreditando em um governo. Eu 
volto a falar a situação lá fora: eu tenho a minha visão que, é logico, será 
diferente da oposição. Mas não tem problema, o importante é o que eu penso, 
a minha consciência e o que está acontecendo lá fora. Neste sábado, eu fui 
atendido pela Diretoria de Obras, em duas estradas que fazem parte do meu 
bairro, onde eu moro e fico contente quando as coisas acontecem. Eu sei que 
muitas vezes o fato de colocar no papel não quer dizer que vai ser atendido. Se 
a oposição tem dificuldade, nós da base também temos dificuldade. Nós temos 
que buscar o resultado porque nada cai no nosso colo. E eu fico contente 
quando as coisas acontecem porque os moradores não entendem o processo, 
a planilha, a programação. É lógico, o papel dela é reclamar quando o dela não 
está sendo atendido. É por isso que eu fico contente, como estou publicando, 
quando eu fui sábado lá, a Estrada do Pessegueiro, como a Estrada Carlos 
Leitão, eu fui atendido. Essa Estrada Carlos Leitão, sei que é uma estrada que 
lá no passado já teve um asfalto que nunca chegou, mas sei que até o final 
deste mandato vai conseguir atender, pois é uma estrada que transita muitos 
veículos para Ponte Lavrada, Capela do Cepo e muitas outras. Por isso que eu 
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sempre agradeço. Não quero nem saber se outras pessoas ficarão chateadas, 
pois eu sempre aprendi a ser grato às pessoas que foram gratas comigo. Eu 
recebi esse documento aqui, da Sociedade Amigos do Saboó. É uma 
associação que eu tenho um profundo respeito. Já estive há muito tempo atrás, 
em outras campanhas... com o Bari... o Seu Antônio... Eu estava vendo aqui 
que por décadas essa questão do Morro do Saboó vem sendo cobrada por 
eles. Até o tombamento e a desapropriação do Morro do Saboó. Eu vejo que 
antes da eleição teve sabatina com 3 candidatos à prefeito, foi em 2020, e uma 
das questões está justamente a desapropriação do Morro do Saboó. Para não 
ser leviano, não vou entrar nesse debate, mas eu preciso saber o que está 
ocorrendo para não ser leviano. Eu volto a falar: no meu entendimento, é uma 
solicitação que vem há muito tempo da associação. Outra coisa aqui, que eu 
gostaria de falar, Senhor Presidente, é que em 1999 eu fui convidado a 
participar da política de São Roque. Naquele momento, eu e o Senhor 
trabalhávamos juntos. Ingressei no PT, em 2000, foi minha primeira eleição. 
Não fui eleito, mas, naquele momento, me agradou muito minha votação 
porque a gente sabe: não é fácil ir atrás do voto. Mas tivemos sucesso naquele 
momento com a vitória do Zito Garcia - que Deus o tenha, juntamente com o 
nosso parceiro que naquele momento era o Vice-Prefeito, fazia parte conosco e 
desde aquela época, estou falando de 2000, eu já tinha acesso, ao Bairro do 
Gabriel Pizza. Onde eu resido há mais de dez anos. Eu sempre levei para o 
Governo, naquela época eu tinha alguns amigos lá na Primavera, no Santa 
maria, que o Posto de Saúde era de uma iminência urgentíssima até devido à 
dificuldade das pessoas com o transporte público, a dificuldade de chegar até o 
centro. Sorocamirim é uma área muito distante e a população de lá tem muita 
dificuldade. E hoje eu vejo aquele Posto de Saúde do Taboão, aliás eu estive lá 
final de semana também, fiz um vídeo, vou soltar esse vídeo lá futuramente, 
aonde eu procuro para não ser injusto, não posso deixar de citar outros 
governos, como também ex-vereadores como o Alacyr, que sempre atuou 
naquela região. Mas eu não posso deixar de citar o desprezo que houve em 
relação a essas duas UBS onde tinha uma Emenda do Governo Federal, onde 
tinha uma proposta de fazer automaticamente em 5 anos, até 2018 e não foi 
feito. Então, eu não estou falando que a obra é do governo Guto, mas eu dou 
os parabéns por ter dado continuidade a esse projeto e hoje ela é uma 
realizada de nossa região que terá futuramente UBS, que é de grande 
importância. Mas também não posso deixar de falar que nós tivemos que 
devolver R$ 1.470.000,00 ao Governo Federal pelo não cumprimento desta 
Obras tão importante por 2 governos, são 8 anos, não posso deixar de falar 
nunca sobre isso, que houve o mal zelo com o dinheiro público. Devolvendo R$ 
1.470.000,00. Faltou dinheiro para muitas outras coisas que a Prefeitura 
poderia estar atendendo. E é por isso que eu parabenizo a conclusão. Não 
estou falando que a obra é do governo Guto, mas é uma conclusão que eu 
acho importante. Eu sempre prezo pela continuidade de obras não importa 
quem é o Prefeito, por isso eu parabenizo. Obrigado, Senhor Presidente”; 5) 
Claudia Rita Duarte Pedroso; 6) Clovis Antonio Ocuma; e 7) Diego 
Gouveia da Costa. Consoante preceitua o §5º do Art. 1º da Resolução nº 04, 
de 08 de janeiro de 2021, o vídeo do pronunciamento dos Vereadores nesta 
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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=87gKT0U3mPA.

Encerram-se os trabalhos às 23h05min.

JULIO ANTONIO MARIANO
(JULIO MARIANO)

Presidente

PAULO ROGÉRIO NOGGERINI JÚNIOR
(PAULO JUVENTUDE)

1º Vice-Presidente

CLOVIS ANTONIO OCUMA
(CLOVIS DA FARMÁCIA)

2º Vice-Presidente

DIEGO GOUVEIA DA COSTA
(DIEGO COSTA)

1º Secretário

WILLIAM DA SILVA ALBUQUERQUE
(WILLIAM ALBUQUERQUE)

2º Secretário
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