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Ata da 20ª Sessão Ordinária de 20 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 (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 18:22.
Expediente:

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos pelo Vereador Newton Dias Bastos.

1. Leitura e votação da Ata da 19ª Sessão Ordinária, de 13/06/2022. A Ata foi 
aprovada por unanimidade, em única discussão e votação nominal, com 
quórum de maioria simples;

2. Requerimento Nº 168/2022–L, de 17/06/2022, de autoria da Vereadora Dra. 
Cláudia Rita Duarte Pedroso, que “Solicita a inclusão da Moção Nº 227/2022, 
em regime de tramitação de urgência especial, na pauta da 20ª Sessão 
Ordinária, de 20/06/2022”. Aprovado por unanimidade em única discussão e 
votação nominal, com quórum de maioria absoluta;

3. Requerimento Nº 169/2022–L, de 17/06/2022, de autoria do Vereador Julio 
Antonio Mariano, que “Solicita a retirada do Projeto de Lei Nº 70-L, de 31 de 
maio de 2022, 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”. 
Aprovado por unanimidade em única discussão e votação nominal, com 
quórum de maioria absoluta;

4. Requerimento Nº 171/2022–L, de 17/06/2022, de autoria do Vereador Rogério 
Jean da Silva, que “Solicita a inclusão do Requerimento Nº 170/2022, em 
regime de tramitação de urgência especial, na pauta da 20ª Sessão Ordinária, 
de 20/06/2022”. Aprovado por unanimidade em única discussão e votação 
nominal, com quórum de maioria absoluta;

5. Requerimento Nº 173/2022–L, de 20/06/2022, de autoria do Vereador Rogério 
Jean da Silva, que “Solicita a inclusão do Requerimento Nº 172/2022, em 
regime de tramitação de urgência especial, na pauta da 20ª Sessão Ordinária, 
de 20/06/2022”. Aprovado por unanimidade em única discussão e votação 
nominal, com quórum de maioria absoluta. 

Projetos do Executivo:
1. Projeto de Lei Nº 63/2022-E, de 16/06/2022, de autoria do Poder Executivo, 

que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 
6.790.000,00 (seis milhões, setecentos e noventa mil reais)”;

2. Projeto de Lei Nº 64/2022-E, de 14/06/2022, de autoria do Poder Executivo, 
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que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 
1.235.000,00 (um milhão duzentos e trinta e cinco mil reais)”;

3. Projeto de Lei Nº 65/2022-E, de 15/06/2022, de autoria do Poder Executivo, 
que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 
13.550.000,00 (treze milhões, quinhentos e cinquenta mil reais)”;

4. Projeto de Lei Nº 66/2022-E, de 15/06/2022, de autoria do Poder Executivo, 
que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 
2.723.000,00 (dois milhões, setecentos e vinte e três mil reais)”;

5. Projeto de Lei Nº 67/2022-E, de 16/06/2022, de autoria do Poder Executivo, 
que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 
7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais)”;

6. Projeto de Lei Nº 68/2022-E, de 15/06/2022, de autoria do Poder Executivo, 
que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 
4.112.000,00 (quatro milhões cento e doze mil reais)”;

7. Projeto de Lei Nº 69/2022-E, de 15/06/2022, de autoria do Poder Executivo, 
que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 
14.532.000,00 (quatorze milhões, quinhentos e trinta e dois mil reais)”;

8. Projeto de Lei Nº 70/2022-E, de 15/06/2022, de autoria do Poder Executivo, 
que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 
1.045.000,00 (um milhão e quarenta e cinco mil reais)”;

9. Projeto de Lei Nº 71/2022-E, de 17/06/2022, de autoria do Poder Executivo, 
que “Autoriza a alienação de imóveis de propriedade do município de São 
Roque que especifica e dá outras providencias”; e

10.Projeto de Lei Nº 72/2022-E, de 20/06/2022, de autoria do Poder Executivo, 
que “Estabelece a data base para a revisão geral anual e reajuste dos 
vencimentos e salários dos servidores públicos municipais e dá outras 
providências”.

Projetos do Legislativo:
1. Projeto de Lei Nº 78/2022-L, de 07/06/2022, de autoria da Vereadora Cláudia 

Rita Duarte Pedroso, que “Dispõe sobre o Programa "Guardiã Maria da 
Penha", que visa ao monitoramento da segurança, pela Guarda Civil Municipal, 
das mulheres vítimas de violência doméstica na Estância Turística de São 
Roque”; e

2. Projeto de Lei Nº 79/2022-L, de 07/06/2022, de autoria do Vereador Paulo 
Rogério Noggerini Júnior, que “Dispõe sobre a proibição de contratação de 
shows, eventos e atividades culturais externos ao município que tenham custo 
superior ao investido em cultura, no âmbito da Estância Turística de São 
Roque, no mesmo exercício financeiro”.

Requerimentos:
1. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 166 - Solicita informações referentes à 

Guarda Civil Municipal de São Roque; Nº 167 - Solicita informações referentes 
ao fornecimento de itens de limpeza, alimentação e cópia/impressão às 
unidades escolares do município; Nº 170 - Solicita informações 
complementares ao Requerimento nº 119/2022, que “Solicita informações 
sobre o transporte escolar de alunos da rede municipal de ensino”; e Nº 
172/2022 - Solicita informações a respeito do cumprimento do Art. 6° da Lei 
Municipal Nº 4.294/2014; e
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2. Vereador Thiago Vieira Nunes: Nº 165/2022 - Requer informações referentes 
a extensão de rede de água para vias de São João Novo e outras localidades.

Indicações:
1. Vereador Antonio José Alves Miranda: Nº 632 - Solicita roçada na Rua Julio 

de Lucca, Bairro do Taboão; Nº 633 - Solicita limpeza no córrego da Rua Santa 
Rita de Cássia; Nº 634 - Solicita providências, junto ao Departamento de 
Planejamento, visando um projeto para a restauração da Praça Barueri, 
localizada no Jardim Camargo; Nº 635 - Solicita ao Prefeito a instalação de 
parque infantil e academia ao ar livre, no anexo da Areninha do Jardim Santa 
Clara; e Nº 636/2022 - Solicita extensão de rede de água no Bairro da 
Campininha de Baixo; e

2. Vereador Guilherme Araujo Nunes: Nº 629 - Indica o conserto de brinquedos 
na Escola Professor Linnêu Raphael Judica, localizada no Bairro do Junqueira, 
que está com o gira-gira sem uma parte de apoio das crianças e falta de 
pintura, assim como a gangorra.; Nº 630 - Indica o conserto de grelha na rampa 
de acesso que está solta, e com a base deteriorada, na Escola Professor 
Linnêu Raphael Judica, localizada no Bairro do Junqueira; Nº 631 - Indica a 
realização de estudo para verificação da possibilidade de implantação de vagas 
em 45º na Rua Bento Antonio Pereira, em razão do aumento da demanda de 
vagas no local, decorrente dos comércios ali existentes; e Nº 637/2022 - 
Solicita ao Poder Executivo que adira ao programa GameSP.

Moções:
1. Vereadora Cláudia Rita Duarte Pedroso: Nº 222 - De Congratulações à “Dra. 

Emanuela Barros pelos relevantes serviços prestados à causa feminista, como 
presidente do Conselho Municipal de Defesa da Mulher - CMDM - de 
Sorocaba”; Nº 226/2022 - De Congratulações aos “palestrantes no evento 
"Dignidade Íntima e Empoderamento" realizado na Fatec de São Roque no dia 
10 de junho de 2022”; e 

2. Vereadores(as) Cláudia Rita Duarte Pedroso e William da Silva 
Albuquerque: Nº 227/022 - De Congratulações à Senhora Dálete Batista de 
Freitas, Corregedora Geral da Guarda Municipal de São Roque, diante da 
representatividade e competência no desempenho de suas atividades 
funcionais”;

3. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 224 - De Pesar pelo falecimento do 
estimado Senhor Silvano Roberto de Almas; Nº 225 - De Pesar pelo 
falecimento do estimado Senhor Geraldo Francisco Silva; Nº 229 - De Pesar 
pelo falecimento do estimado Senhor Antônio Nunes Alves; e Nº 232/2022 - De 
Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Sérgio Carlos Henrique;

4. Vereadores(as) Rogério Jean da Silva, Diego Gouveia da Costa, Cláudia 
Rita Duarte Pedroso e Julio Antonio Mariano: Nº 230/2022 - De Pesar pelo 
falecimento da estimada Senhora Roseli de Fátima Trindade Huhn; e

5. Vereadores Rogério Jean da Silva, Marcos Roberto Martins Arruda, Julio 
Antonio Mariano e Newton Dias Bastos: Nº 228/2022 - De Pesar pelo 
falecimento do estimado Senhor Kuniyoshi Abe.

Matérias analisadas no expediente:
1. Moções de Pesar: a Mesa Diretora as encaminhará.
2. Indicações: a Mesa Diretora as encaminhará.
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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) Marcos Roberto Martins 
Arruda; 2) Newton Dias Bastos; 3) Paulo Rogério Noggerini Junior; 4) 
Rafael Tanzi de Araújo; 5) Rogério Jean da Silva; 6) Thiago Vieira Nunes; 7) 
William da Silva Albuquerque; e 8) Antonio José Alves Miranda: “Boa noite 
a todos, Senhor Presidente, nobres Pares, Vereadora Dra. Cláudia, internautas 
que nos assistem, plateia que nos assiste. Senhor Presidente: realmente a 
pauta que o Vereador Marquinhos Arruda é de suma importância, a questão da 
segurança, vivemos dias difíceis de muito ódio neste País, onde a 
intranquilidade é gritante, e realmente o Poder Judiciário termina não sendo 
aquilo que nós esperamos que realmente aconteça, sem discriminação, 
infelizmente nesse País ainda prevalece ainda sempre o poder financeiro das 
pessoas para fazerem justiça ou não. Eu fico triste com isso e nós como 
Vereadores também temos essa preocupação porque nós ficamos expostos. 
Nunca tive medo, acredito muito em Deus, mas já fui assaltado também, já 
passei por essa experiência ruim, e por isso que a gente se preocupa também 
porque hoje as pessoas também andam quase todo mundo armado e isso é 
ruim também para a segurança da população. Eu gostaria de falar também, 
senhor Presidente, em relação a tudo isso que vem ocorrendo, e olha, não é um 
ano eleitoral, como a gente sempre está acostumado aqui no município, que só 
acontecem as coisas no último ano da eleição. Isso aí sempre foi uma coisa, 
que eu acho que é uma imbecialidade muito grande, e sempre achar que o 
eleitor, ele tem uma pouca inteligência nessa questão. Que é chegar no último 
ano e fazer todo o que não foi feito em três, e que as pessoas, venham a 
acreditar no que pode acontecer. É por isso que eu fico contente quando eu 
vejo a emoção do Vereador Rafael Tanzi, quando ele cita, que tem um bairro a 
representar e foi eleito por aquele bairro, eu também fico muito contente com o 
que está acontecendo no meu bairro e nos deixa muito contente, porque a 
princípio a base começa no bairro que nós moramos. Eu tenho certeza que todo 
vereador quando é agraciado em uma situação que atende o seu bairro, ele fica 
muito feliz com isso, apesar que nós trabalhamos com muitos bairros e nós 
sabemos da dificuldade também. Eu sempre volto a falar, eu vejo esse 
Departamento de Obras trabalhar diuturnamente, e tenho um grande respeito 
pela diretora Marina e todos os seus membros e toda a equipe de trabalho que 
eu vejo diuturnamente eles trabalhando pelo bem do município. Só que o braço 
ainda é curto, precisaria de mais para poder atender a dimensão que nós temos 
nesse município, e é por isso que eu fico também contente, de estar apoiando o 
que pra mim é um dos melhores prefeitos que eu já vi neste município aqui. 
Pode discordar quem quiser, é o meu ponto de vista, e não posso deixar de 
parabenizar o Prefeito Guto, porque em um momento, no segundo ano, um ano 
e meio de mandato, de fazer uma relação de proposta de melhorias como 
asfalto, iluminação, kit escolar, uniforme, merenda escolar, escola do futuro, 
mantem a cesta básica – estão mentindo aí, com algumas pessoas que vão 
retirar a cesta básica, que não é verdade – 13º em julho, a questão de motorista 
do vale, do valor das diárias, a questão do concurso público, esporte, UBS 
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Maylasky, duplicação da Raposo, que eu acredito que obrigação também da 
CCR, que eles há muitos anos, eles também levam recursos dos moradores do 
nosso município, é mais que uma obrigação, assim também como a areninha, o 
Estádio Quintino de Lima e o mais importante também que é a equivalência 
salarial, como também a questão da data base, porque isso é muito importante 
para todos os servidores, são quase dois mil servidores que tem uma data base 
que seja cumprida por qualquer prefeito que venha a entrar futuramente nesse 
município. É uma questão que se fala a muitos anos, mas nunca bateram o 
martelo de colocar uma data base. Sempre fica suspenso essa questão. É por 
isso senhor Presidente, se o senhor me permite, na semana passada, fiquei 
muito chateado, porque eu sou um homem que tem muito caráter, sempre 
prezei pelo que é correto, desde a minha infância, desde que eu era criança, 
que desde o dez anos de idade eu sempre trabalhei com o meu pai, e quando o 
vereador – pena que ele não está aqui, o vereador Cabo Jean, gostaria que ele 
tivesse presente porque não gosto de falar das pessoas que não estão 
presentes – vem aqui insinuar que nós, que apoia, ou deixa de apoiar, porque 
eu apoio a Santa Casa, eu apoio a CEJAM, que faça um bom serviço, que 
preste um bom serviço à população, e quando o vereador vem aqui falar que 
talvez que quem apoia a CEJAM poderia estar recebendo propina! Eu gostaria 
que ele se retratasse porque isso é uma falta de respeito, uma falta de respeito 
ao regimento com os vereadores dessa casa. Eu sei que essa casa são homens 
honrados, conheço um a um aqui, é uma câmara enxuta, temos divergências 
políticas, mas o respeito nunca pode fazer. Eu gostaria que ele tivesse aqui, 
mas não sou homem de falar por trás, fiquei incomodado, e quero que ele fale, 
porque eu defendo a Santa Casa, defendo a CEJAM, eu gostaria que ele 
citasse o meu nome. Como se eu pudesse estar recebendo propina da CEJAM, 
política nós temos divergências, mas o respeito tem que prevalecer. Fico 
chateado, eu espero que ele se retrate, porque ele pode estar nervoso, entendo 
a raiva dele, mas não pode desmerecer um ser humano como se nós fossemos 
bandidos. Fiquei chateado e desde a semana passada estou com isso entalado 
na garganta, porque eu vim para essa casa atender a população, sabendo da 
regra, sabendo do regimento, que tenho um salário e é por isso que vim aqui 
representar, por aquele salário. Nunca fui homem de receber propina de 
ninguém, e não aceito isso, porque parece aqui que todos estão errados e só 
ele está correto. Quero deixar aqui, senhor Presidente, que marque em ata, 
essa minha revolta, espero que ele se retrate, porque eu defendo a Santa Casa, 
veio trazer receita para ser paga a dívida da Siemens, como também defendo 
que a CEJAM preste um bom serviço ao cidadão sanroquense. Nós sabemos 
que hospital tem divergências, mas eu também recebo muitos parabéns pelo 
que está acontecendo lá! Se tiver errado, eu já falei, eu sou o primeiro a querer 
que a justiça seja feita, que a justiça diga: prefeitura você é responsável pela 
dívida que deixaram lá no passado. Eu sou o primeiro a esperar que isso 
aconteça, porque a dívida não é do Guto, não é do outro Prefeito que vai entrar, 
mas é daquele passado, de alguém que fez a dívida e deixou lá. Eu encerro 
aqui a minha palavra, mas deixo a minha indignação, porque nós estamos aqui 
para o debate e enfrento qualquer um, não sou valentão não, mas eu enfrento 
para defender a minha honra. Muito obrigado”.
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Ordem do Dia:
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”. 
Aprovado por unanimidade em única discussão e votação nominal, com 
quórum de maioria simples;

2. 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”. Adiado para a próxima Sessão, por 12 (doze) votos a favor e 2 (dois) 
votos contra, dos Vereadores Rogério Jean da Silva e Marcos Roberto Martins 
Arruda, a pedido do autor; 

3. 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”. Aprovado por 
unanimidade em única discussão e votação nominal, com quórum de maioria 
simples;

4. 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’". Aprovado por 
unanimidade em única discussão e votação nominal, com quórum de maioria 
simples;

5. 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”, Emendas Nos 1 e 2. Adiados para a próxima sessão por 
14 (quatorze) votos a favor;

6. Requerimentos Nºs 165, 166, 167, 170, e 172/2022. Aprovados por 
unanimidade em única discussão e votação nominal, com quórum de maioria 
simples.

Explicação Pessoal: 
Pronunciaram-se na seção de Explicação Pessoal os(as) Vereadores(as): 1) 
Claudia Rita Duarte Pedroso; 2) Diego Gouveia da Costa; 3) Guilherme 
Araujo Nunes; 4) José Alexandre Pierroni Dias: “Boa noite a todos, 
Senhores Vereadores, presidente Júlio, vereadora Dra. Cláudia. Quero 
começar aqui dizendo sobre a alienação dos imóveis, que chegou nessa casa, 
um projeto que já havia sido motivo de muita controvérsia na gestão passada, e 
agora eu também vejo controvérsias. Não quanto aos valores, os valores até 
achei que estão de acordo com a realidade da nossa cidade, estão dentro do 
normal, do esperado. A questão é: uma prefeitura com dinheiro em caixa, 
precisa vender imóvel público? Tem dinheiro em caixa, está lá alardeado! E as 
nossas escolas? Se tem dinheiro sobrando no FUNDEB? Tá tudo tão bonito! 
Estão saindo borboletas por todos os cantos nessa cidade! Mas precisa vender 
o que é nosso, precisa fazer Escola do Futuro em Maylasky? Concordo. Essas 

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’

7

Escolas do Futuro vão contemplar todas as categorias das crianças? Da creche 
até as idades mais avançadas? Não, Escola do Futuro é do primeiro ao quinto 
ano! Então, acabou o problema fazendo Escola do Futuro lá em Maylasky? A 
gente sabe o déficit que tem não é verdade Rafael? A creche também vai 
entrar na Escola do Futuro? Porque a gente vê lá em Itapevi, as Escolas do 
Futuro de lá são do primeiro ao quinto ano, e já existem no Parque Suburbano, 
Santa Rita, Amador Bueno e no Cardoso, mas o que a gente vê é até o quinto 
ano. (Aparte para o Vereador Rafael Tanzi). Tudo isso vai ser contemplado 
quando? As crianças precisam de aula, as crianças precisam de escola hoje! 
Como você bem falou existe um défit que não é de agora, mas a gente não 
pode ficar esperando mais e mais. É terreno alugado para cá, é terreno 
alugado para lá, o próprio Tibério está doando espaço para que sejam feitas 
aulas para outras crianças! Então eu fico pensando: vamos vender a quadra 
municipal? É um terreno bom, sim, é um terreno que fica parado, mas São 
Roque não precisa de um espaço para o esporte como era antigamente? Um 
espaço central? Fica aqui a minha dúvida: tantas ações sociais que poderiam 
ser feitas aqui no Centro. Estão carentes os bairros, mas o Centro também 
precisa de espaços. A própria escola Euclides da Cunha, a antiga Allan Kardec, 
é um espaço maravilhoso, 7555m² em uma área central, nunca foi feito nada, o 
prédio está deteriorado. No passado fui contra a venda também. Eu, Júlio 
Mariano, Alfredo Estrada, Etelvino e Tanzi. Fomos ou não fomos? Nós batemos 
o pé! Não era possível vender tantos terrenos centrais por um preço tão barato. 
Mas àquela época ia ser feito um leilão, o preço inicial começaria por baixo, 
mas era muito discrepante, então essa Câmara, graças a Deus e a boa 
consciência do governo anterior retirou o projeto. Mas agora a gente vê os 
mesmos terrenos, aumentou um ou outro, eu acho que não é necessária uma 
compra. E para contemplar o quê? Contemplar o que já está sendo falado, 
tanto. Que vai ter mais asfalto, areninhas? Nós precisamos de escola. Se 
esses valores fossem contemplados apenas para a construção de escolas, 
teria meu voto. Segurança pública? Na LDO não vemos nada para a segurança 
pública. Casas populares, também não vemos nada. Então vai se passando o 
tempo, vai se ficando na ilusão, nas promessas e tinha um ditado que falava 
assim: “quem vive de promessas é igreja”! Igreja vive de promessas! O povo 
precisa de trabalho, precisa de emprego, precisa de comida, precisa de 
habitação. Então é muito bonito ver um gestor chegar e falar mil maravilhas, 
mas até atora não vi nada sair do papel. Quer dizer, vi sim, a areninha ali em 
Gabriel Pizza, ficou bonita. Só que as crianças não querem mais saber de jogar 
bola, ficam só no vídeo game agora né? Fazer o quê? (Aparte ao Vereador 
Cabo Jean). E agora eu vendo os projetos que entraram essa semana, dinheiro 
para a ponte aqui do Jardim Renê. Não tem dinheiro em caixa? Já não teria 
visto a necessidade dessa ponte? Agora depois de 7 meses parado vem pedir 
dinheiro aqui para a Câmara? (Aparte ao Vereador Marquinhos Arruda). Vamos 
ver o andamento dessa ponte aqui no Jardim Renê, isso vai ser uma novela 
mexicana isso, pelo jeito a coisa vai enrolar, enrolar, vai entrar em licitação, vai 
entrar a época da chuvada aqui em janeiro, não vai ter saído nada dessa ponte 
ainda! Mas São Roque merece! Obrigada Senhor Presidente”; e 5) Julio 
Antonio Mariano. Consoante preceitua o §5º do Art. 1º da Resolução nº 04, de 
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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=CxTG7tej0-c.

Encerram-se os trabalhos às 21h42min.

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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