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Ata da 18ª Sessão Ordinária de 6 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(as) Presentes: Antonio José Alves Miranda, Claudia Rita Duarte 
Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo 
Nunes, Israel Francisco de Oliveira, 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.
Vereador Ausente: José Alexandre Pierroni Dias.

Início dos trabalhos às 18h19min.
Expediente:

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos pelo Vereador Diego Gouveia da Costa.

1. Leitura e votação da Ata da 17ª Sessão Ordinária, de 30/05/2022. A Ata foi 
aprovada por unanimidade, em única discussão e votação nominal, com 
quórum de maioria simples;

2. Requerimento Nº 157/2022-L, de 03/06/2022, de autoria do Vereador Diego 
Gouveia da Costa, que “Solicita a inclusão do Requerimento Nº 155/2022, em 
regime de tramitação de urgência especial, na pauta da 18ª Sessão Ordinária, 
de 06/06/2022”. Aprovado por unanimidade em única discussão e votação 
nominal, com quórum de maioria absoluta;

3. Requerimento Nº 158/2022-L, de 03/06/2022, de autoria do Vereador Rogério 
Jean da Silva, que “Solicita a inclusão do Requerimento Nº 156/2022, em 
regime de tramitação de urgência especial, na pauta da 18ª Sessão Ordinária, 
de 06/06/2022”. Aprovado por unanimidade em única discussão e votação 
nominal, com quórum de maioria absoluta; e

4. Requerimento Nº 159/2022-L, de 03/06/2022, de autoria do Vereador Clovis 
Antonio Ocuma, que “Solicita a inclusão da Moção nº 211/2022, em regime de 
tramitação de urgência especial, na pauta da 18ª Sessão Ordinária, de 
06/06/2022”. Aprovado por unanimidade em única discussão e votação 
nominal, com quórum de maioria absoluta.

Projetos do Executivo:
1. Projeto de Lei Nº 59/2022-E, de 31/05/2022, de autoria do Poder Executivo, 

que “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2023 e dá outras 
providências – LDO”;

2. 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”; e

3.  Projeto de Lei Nº 61/2022-E, de 06/06/2022, de autoria do Poder Executivo, 
que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de 
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”.

Projetos do Legislativo:
1. Projeto de Lei Nº 41/2022-L, de 18/03/2022, de autoria do Vereador Diego 

Gouveia da Costa, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de monitores no 
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transporte escolar para estudantes diagnosticados com Transtorno do Espectro 
Autista (TEA) e quaisquer outras deficiências, que requeiram cuidados e 
assistência especializada, no âmbito da Estância Turística de São Roque”;

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”;

3. Projeto de Lei Nº 70/2022-L, de 31/05/2022, de autoria do Vereador Julio 
Antonio Mariano, que “Estabelece condições para as Concessionárias e 
Permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica 
realizarem a remoção ou deslocamento de postes e redes de distribuição de 
energia elétrica gratuitamente para a população e dá outras providências”;

4. Projeto de Lei Nº 73/2022-L, de 31/05/2022, de autoria do Vereador Julio 
Antonio Mariano, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de microcâmeras 
compondo o equipamento de uso pessoal, coletes e no exterior dos integrantes 
da Guarda Civil Municipal da Estância Turística de São Roque nas atividades 
operacionais, bem como a instalação de câmeras de vigilância no exterior de 
viaturas”;

5. Projeto de Resolução Nº 21/2022-L, de 03/06/2022, de autoria dos 
Vereadores Newton Dias Bastos, Vereadora Cláudia Rita Duarte Pedroso, 
Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rogério Jean da Silva e Guilherme Araújo 
Nunes, que “Veda a apresentação de projetos de resolução que visam alterar o 
Regimento Interno, até a conclusão dos trabalhos da Comissão de Assuntos 
Relevantes – CAR –, instituída pela Resolução nº 1, de 1º de fevereiro de 
2021”;

6. Edital Nº 32/2022-L, de 01/06/2022, que “Concede Audiência Pública ao 
Gestor do Sistema Único de Saúde do Município de São Roque, que será 
realizada em 10 de Junho de 2022, sexta-feira, às 9 horas, no Plenário ‘Dr. 
Júlio Arantes de Freitas’, sito à Rua São Paulo, 355, Jardim Renê, São Roque”;

7. Edital Nº 33/2022-L, de 01/06/2022, que “Concede Audiência Pública ao Poder 
Executivo do Município da Estância Turística de São Roque”; e

8. Ofício Vereador Nº 1427/2022, de 01/06/2022, de autoria do Vereador Marcos 
Roberto Martins Arruda, que “Justifica ausência na 17ª Sessão Ordinária, de 30 
de maio de 2022, por razões médicas”. Aprovado por unanimidade em única 
discussão e votação nominal, com quórum de maioria simples.

Requerimentos:
1. Vereador Diego Gouveia da Costa:  Nº 155/2022 - Solicita informações sobre 

as medidas adotadas pela Administração Municipal em relação a revisão do 
Plano Diretor Municipal; e

2. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 152 - Solicita informações relativas ao 
estado de conservação da EMEIF Antonio Cavaglieri, localizada no Bairro 
Pavão; Nº 153 - Solicita informações complementares ao Requerimento nº 
072/2022, referente à locação de imóveis por parte da Prefeitura Municipal; Nº 
154 - Solicita informações complementares ao Requerimento nº 071/2022, 
relativo à organização e realização da Corrida Internacional de Aleluia de 2022; 
e Nº 156/2022 - Solicita informações a respeito dos valores pagos em relação 
ao subsídio à empresa prestadora do serviço de transporte público municipal 
durante os meses de abril e maio de 2022.
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Indicações:
1. Vereador Cláudia Rita Duarte Pedroso:  Nº 607/2022 - Indica a sugestão de 

alteração do Plano Diretor para possibilitar a revisão das limitações existentes 
no referido plano, a fim de viabilizar a instalação de empresas de exploração de 
buffet de festas, restaurante e lanchonete e salão de festas, no Bairro Jardim 
Suíça;

2. Vereador Diego Gouveia da Costa: Nº 618/2022 - Indica manutenção na 
ponte localizada na Estrada dos Moreiras, Sítio Campininha;

3. Vereador Guilherme Araujo Nunes: Nº 606/2022 - Indica providências para 
que o Setor de Planejamento que interceda junto ao Poder Executivo, no 
sentido de sugerir a alteração do Plano Diretor, para que possa ser viabilizada 
a instalação de uma microcervejaria no Bairro do Cambará;

4. Vereador Thiago Vieira Nunes: Nº 619/2022 - Solicita a realização de 
pavimentação asfáltica da Rua Joaquim Borges de Souza e Rua Silva e 
Vinhas, entre a Vila Vinhas e Vila Antártica, no Distrito de São João Novo; e

5. Vereador William da Silva Albuquerque: Nº 608 - Reitera a Indicação n.º 
551/2022, que: "Solicita "tapa-buraco" em todas as vias do Bairro Paisagem 
Colonial."; Nº 609 - Solicita ao Poder Executivo a construção de casas 
populares na região do Bairro Paisagem Colonial, para abrigarem famílias de 
baixa renda e/ou situação de vulnerabilidade social; Nº 610 - Reitera a 
Indicação n.º 579/2022, que: ""Reitera a Indicação n.º 465/2022, que: "Reitera a 
Indicação n.º 1209/2021, visando a realização de convênio para a implantação 
de um novo Centro de Hemodiálise no Município de São Roque.""; Nº 611 - 
Reitera a Indicação n.º 436/2022, que: ""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 612 - Solicita limpeza, reforma e 
revitalização do Parque de Eventos Vasco Barioni, que está sendo utilizado 
para o descarte de lixo e entulhos recolhidos pela Municipalidade; Nº 613 - 
Solicita ao Executivo a realização de Campanha do Agasalho no Município de 
São Roque; Nº 614 - Solicita a realização de parceria com a Polícia Militar 
visando o retorno do PROERD - Programa Educacional de Resistência às 
Drogas e à Violência -, em toda a rede municipal de ensino; Nº 615 - Reitera 
pedido feito através do Ofício Vereador n.° 984/2022, solicitando a criação de 
Ecopontos nos Bairros e no Centro, visando o recebimento de entregas 
voluntárias de materiais de resíduos inutilizados; Nº 616 - Reitera a Indicação 
n.º 14/2022, que: "Solicita ao Poder Executivo a realização de casamento 
comunitário em nosso município."; e Nº 617/2022 - Solicita ao Poder Executivo, 
por meio do Departamento de Bem-Estar Social, a distribuição de "Kit 
Natalidade", com itens essenciais para gestantes em fase final de gestação 
(roupinhas, meias, manta, banheiras e fraldas).

Moções:
1. Vereador Clovis Antonio Ocuma: Nº 208/2022 - De Congratulações ao 

"Marcão e ao Vinícius pelo trabalho realizado na Escola de Samba da Vila 
Aguiar";

2. Vereador Clovis Antonio Ocuma e Guilherme Araujo Nunes: Nº 211/2022 - 
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De Congratulações ao “Senhor Geraldo de Sá Luna, pela realização do Leilão 
Beneficente em prol da Igreja de São João Batista”;

3. Vereador Thiago Vieira Nunes: Nº 207/2022 - De Congratulações à “EMEF 
Professora Olga de Toledo Farias pelo evento Mês das Mães”; e

4. Vereador William da Silva Albuquerque e Clovis Antonio Ocuma: Nº 
205/2022 - De Congratulações ao “Senhor Fábio Camargo Natalino pelo 
trabalho voluntário realizado no bairro Pito Aceso”.

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) Julio Antonio Mariano; 2) 
Marcos Roberto Martins Arruda; 3) Newton Dias Bastos; 4) Paulo Rogério 
Noggerini Junior; 5) Rogério Jean da Silva; e 6) William da Silva 
Albuquerque.

Ordem do Dia:
1. Veto Nº 1/2022 ao Projeto de Lei Nº 21/2022-L, de 05/05/2022, de autoria do 

Poder Executivo “Veto ao Projeto de Lei Nº 21/2022 - Dispõe sobre a utilização 
de Biodiesel B20 nos motores a combustão interna independentemente da 
tecnologia motora utilizada em todos os ônibus do Sistema de Transporte 
Urbano de Passageiros da Estância Turística de São Roque”. Rejeitado por 
unanimidade em única discussão e votação nominal, com quórum de maioria 
absoluta para rejeitar;

2. 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”. 
Ante a ausência do Vereador José Alexandre Pierroni Dias, este Projeto 
resultou prejudicado, ficando, por tanto, adiado para a próxima sessão;

3. Projeto de Resolução Nº 17/2022-L, de 04/05/2022, de autoria do Vereador 
Marcos Roberto Martins Arruda, que “Acrescenta dispositivos aos artigos 209 e 
229 do Regimento Interno – Resolução Nº 13/1991 –, referentes aos nomes 
constantes dos Títulos de Cidadania, Placas Homenagem e Certificados de 
Moção”. Aprovado por unanimidade em única discussão e votação nominal, 
com quórum de maioria absoluta;

4. Projeto de Lei Nº 63/2022-L, de 23/05/2022, de autoria da Vereadora Cláudia 
Rita Duarte Pedroso, que “Insere no Calendário Oficial de Eventos da Estância 
Turística de São Roque o ‘Dia do Guia de Turismo’”. Aprovado por 
unanimidade em única discussão e votação nominal, com quórum de maioria 
simples;

5. Projeto de Lei Nº 52/2022-E, de 16/05/2022, de autoria do Poder Executivo, 
que “Revoga a alínea ‘b’ e seu inciso I, do art. 16 da Lei nº 4.422 de 19 de maio 
de 2015 e altera o parágrafo único do art. 2º da Lei nº 5.228 de 13 de abril de 
2021 e dá outras providências”. Aprovado por unanimidade em única discussão 
e votação nominal, com quórum de maioria absoluta;

6. Projeto de Lei Nº 45/2022-E, de 29/04/2022, de autoria do Poder Executivo, 
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que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 
6.950.000,00 (seis milhões, novecentos e cinquenta mil reais)”. Aprovado por 
unanimidade em segunda discussão e votação nominal, com quórum de 
maioria absoluta;

7. Projeto de Lei Nº 55/2022-E, de 20/05/2022, de autoria do Poder Executivo, 
que “Cria o Programa ‘Dignidade Íntima’, no âmbito do Município de São 
Roque, e dá outras providências”, Emendas Nos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, Subemenda 
Nº 1 à Emenda Nº 1 e Redação Final. Aprovados por unanimidade em 
segunda discussão e votação nominal, com quórum de maioria absoluta; e

8. Projeto de Lei Nº 58/2022-E, de 23/05/2022, de autoria do Poder Executivo, 
que “Altera a Lei Municipal n.º 5.320, de 27 de outubro de 2021, e dá outras 
providências”. Aprovado por unanimidade em segunda discussão e votação 
nominal, com quórum de maioria absoluta.

Explicação Pessoal:
Pronunciaram-se na seção de Explicação Pessoal os(as) Vereadores(as): 1) 
Antonio José Alves Miranda: “Boa noite a todos, Senhor Presidente, nobres 
pares, Vereadora Dra. Cláudia, internautas que nos assistem, plateia presente, 
Sr. Presidente, em primeiro lugar quero me solidarizar com o ocorrido com o 
nosso colega aqui da Câmara, o Vereador Alexandre Veterinário. Entendo a 
ausência dele no dia de hoje, que realmente é um trauma, só quem passou por 
isso, até por assalto assim como eu já fui assaltado aqui nesse município eu 
sei o trauma que fica na gente (sic) então me solidarizo com o ocorrido com 
ele. Isso nos traz uma preocupação até...em relação a, e o cuidado, o que está 
acontecendo hoje nessa questão do PIX aí, que eu sei que não é nada político, 
mas é uma questão de dar facilidade. Sr. Presidente, como o senhor, no seu 
bairro já passou (sic) o “seu bairro mais bonito”, eu quero deixar claro que 
começou lá no nosso bairro, e não importa, o tempo que vier a ocorrer em 
diversos bairros(!), mas eu te garanto que quando passa num bairro, 
principalmente, onde quer que seja, os vereadores que tiverem essa 
oportunidade, nós enxergamos a alegria da comunidade. É a mesma questão 
Sr. Presidente, de você ter a sua casa arrumada, o que traz a satisfação e a 
alegria pessoal, isso eu sinto, e eu estou lá acompanhando, porque é um 
projeto é um programa que eu nunca vi aqui em São Roque. Podem reclamar 
do que for, mas as pessoas que são atingidas por esse projeto satisfazem (sic) 
porque eu estou convivendo este momento, estou convivendo de limpeza no 
bairro, de buscar até o apoio das comunidades para transformar a suas casas 
mais bonitas, e como eu sempre falo, que, é um programa que já está no 
orçamento de 2023 na LDO, onde já tem programado mais dois milhões para 
atender essa demanda. Como também Sr. Presidente, eu fico muito contente 
quando a gente tem um governo sério porque cada um tem uma maneira de 
pensar. Eu penso da minha maneira, entendo da minha maneira e eu vejo da 
minha maneira, porque hoje nós estamos vendo uma LDO, que isso aí, tenho 
plena certeza, será transformada em melhoria para o cidadão sanroquense 
onde temos um aumento de cem milhões no orçamento de 2023. De trezentos 
e setenta e cinco Sr. Presidente, está passando para quatrocentos e oitenta e 
seis milhões, e tenho certeza que como teve a dificuldade em 2021, que se 
trabalha com orçamento, e agora está arrumando a casa, 2023 será muito 
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diferente, e teremos uma cidade melhor porque, eu volto a afirmar, goste ou 
não de mim, do meu posicionamento político, eu trabalho com a verdade e sei 
o que está acontecendo aí fora. Vou respeitar, cada um fala o que bem 
entender, cada um é obrigada a aceitar aquilo que quer escutar ou não. É isso, 
a gente tem que respeitar a democracia. Porque eu particularmente, eu tenho a 
minha linha de pensamento. Se eu for como o atual prefeito, é agredido é aí 
fora, eu não vou levar carinho para essa pessoa não, você vai me desculpar! 
Se me agride, eu vou devolver com agressão, é olho por olho, dente por dente, 
não tem que achar que enquanto todo mundo dá porradas, ofende, e ele 
automaticamente é obrigada a escutar as ofensas. Oposição, ela existe, fazer o 
quê. Ela está no direito dela de ser oposição ou não. Tá no direito de gostar ou 
não. A eleição tá aí, é só se preparar, tem aí a nova eleição em 24, prepare o 
seu prefeito se você não está contente, é isso que tem que ocorrer, e nós 
temos que respeitar isso aí. Não temos que achar que está tudo ruim, pode 
estar tudo ruim para você, mas para muita gente, tenho certeza que não está, 
tenho certeza que não está. E é por isso que nós estamos aqui no 
enfrentamento, porque o debate é político, o debate é aqui. Não tem “nego” 
achando que é poliglota, que é isso, que é aquilo, eu quero é debater aqui. 
Porque o que o povo escuta não é o pensamento da oposição, eles podem até 
entender “o pior, melhor”, mas a gente vê que os projetos estão vindo aí nessa 
casa de leis e estão sendo aprovados porque são projetos bons para a 
população. Pode não gostar, não tem problema nenhum, cada um pensa do 
seu jeito. E eu quero deixar claro aqui Sr. Presidente, eu sei que toda 
mudança, toda mudança, ela gera desconforto, isso a gente entende, como o 
senhor falou bem, para mim, que eu estive lá na Santa Casa, como provedor 
em 2019, onde eu já mostrei aqui que eu não era do “quebra tudo” que eu 
sempre busquei, que o objetivo maior é atender a população, e quando eu 
cobrava naquela época, a própria diretora administrativa, a questão de termos 
no PA o atendimento de um médico pediatra, eu sempre busquei isso, porque 
eu entendo as dificuldades que as mães e os pais têm em relação de buscar o 
atendimento. Porque o pediatra que tem lá ele faz parte do processo da 
maternidade, e ele não pode estar atendendo lá na porta do PA. Mas eu fico 
contente, é uma luta minha, eu venho brigando há muito tempo por isso, 
infelizmente nunca aceitaram a minha opinião, porque eu sempre procurava 
levar uma opinião otimista, para que as pessoas buscassem o melhor para a 
população, da mesma maneira que na LDO, está constando e continua 
constando os seiscentos mil para pagamento das dívidas cíveis, e é isso que 
era o objetivo daquela requisição, porque, nós temos uma questão que 
precisamos discutir e debater mais. Em 2005 teve uma intervenção onde o 
Ministério Público afastou toda a diretoria daquele momento. Voltou-se para a 
Irmandade, em 2014 veio uma nova intervenção. Em 2017 retorna para a 
Irmandade, em dezembro de 2018 tem-se um acordo que não foi preciso ter 
uma intervenção, mas teve um aceitamento (sic), e é isso, porque eu sempre 
falo: como foi colocado aqui que eu defendo a CEJAM, não defendo CEJAM 
coisa nenhuma, o que eu defendo é que a população tenha atendimento digno, 
e isso, pode falar o que for, a melhora não é tão significativa, mas ela vem 
paulatinamente sendo atendido. Por isso Sr. Presidente, eu quero deixar claro 
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aqui que eu compartilho com esse médico pediatra que eu tenho certeza, que 
vai beneficiar em muitas questões lá dentro da Irmandade. É por isso que eu 
volto a falar do “nosso bairro” onde eu tenho buscado junto ao departamento de 
obras, que ele deu atendimento tanto lá no Santa Maria, como também no 
Parque Primavera, que é o bairro que eu resido, é um bairro que há muito 
tempo não vem acontecendo, muitos buracos no asfalto, no Parque Primavera 
também tem aquela questão do rio, que nós estamos buscando um 
entendimento com a Prefeitura, que não só atue no Santa Maria mas também 
dê continuidade lá no Parque Primavera, que é um bairro populoso que 
compõe ali uma região, e que, logo em breve, nós teremos a notícia aí, eu sei 
que poderia já ter atendido, mas, tem um trâmite de burocracia burocrático (sic) 
dentro do departamento de compra, que termina demorando até de compor, 
porque não adianta você... como foi citada aqui uma lei, não adianta você 
entregar uma obra inacabada, ela precisa, e foi aprovada por essa casa, então 
eu acredito que logo em breve, aquele posto de saúde estará atuando. Nós 
temos dificuldades, nós sabemos que muitos concursos públicos, 
principalmente para médicos, a prefeitura vem tendo dificuldades, e é por isso 
Sr. Presidente, só para encerrar, que neste momento, infelizmente a gente que 
buscar, através de uma organização social para que consiga atender toda a 
demanda, porque hoje, é feito o concurso mas infelizmente nem todos os 
médicos querem se sujeitar a participar do concurso devido à carga horária e 
os salários que infelizmente não condizem com a realidade para quem estudou 
seis ou oito anos dentro de uma faculdade. Por isso eu acredito que em breve 
estará funcionando e estamos apostando por isso. Muito obrigada Sr. 
Presidente, muito boa noite!”; 2) Claudia Rita Duarte Pedroso; e 3) 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 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=GS_6e-x67wk.

Encerram-se os trabalhos às 21h09min.

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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