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Ata da 28ª Sessão Ordinária de 29 de agosto de 2022.
2º Período Legislativo Ordinário - 18ª Legislatura.

Presidência: Julio Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda e Rafael 
Tanzi de Araújo.

Secretaria: José Alexandre Pierroni Dias e Israel Francisco de Oliveira.
Vereadores Presentes: 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, 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 Diego Gouveia da Costa.

1. Leitura e votação da Ata da 27ª Sessão Ordinária, de 22/08/2022. A Ata foi aprovada 
por unanimidade, em única discussão e votação nominal, com quórum de maioria 
simples.

Projetos do Executivo:
1. Projeto de Lei Nº 92/2022-E, de 22/08/2022, de autoria do Poder Executivo, que 

“Autoriza o Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Roque – 
SÃO ROQUE PREV contratar estagiários e dá outras providências”;

2. Projeto de Lei Nº 93/2022-E, de 25/08/2022, de autoria do Poder Executivo, que 
“Altera o inciso V do art. 13 e o caput do art. 27 da Lei Municipal 3.391/2009, que 
dispõe sobre a Política Municipal de Atendimento dos Direitos da Criança e 
Adolescente e dá outras providências”;

3. Projeto de Lei Nº 94/2022-E, de 25/08/2022, de autoria do Poder Executivo, que “Fixa 
o valor do débito consolidado mínimo para ajuizamento de ação de execução fiscal e 
dá outras providências”;

4. Projeto de Lei Nº 95/2022-E, de 25/08/2022, de autoria do Poder Executivo, que 
“Autoriza a permuta de imóveis e dá outras providências”;

5. Projeto de Lei Nº 96/2022-E, de 25/08/2022, de autoria do Poder Executivo, que 
“Altera as redações do §4º do artigo 68 e do caput do artigo 73 da Lei nº 4.292, de 9 
de outubro de 2014”;

6. Projeto de Lei Nº 97/2022-E, de 26/08/2022, de autoria do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a criação de cargos na Lei n° 2.208, de 01 de fevereiro de 1994, e dá 
outras providências”;

7. Projeto de Lei Nº 98/2022-E, de 26/08/2022, de autoria do Poder Executivo, que 
“Altera a Lei Municipal n.º 4.292, de 9 de outubro de 2014, e a Lei Municipal n.º 2.208, 
de 1º de fevereiro de 1994”.

Projetos do Legislativo:
1. Projeto de Lei Nº 111/2022-E, de 17/08/2022, de autoria da Vereadora Cláudia Rita 

Duarte Pedroso, que “Insere o ‘Agosto Lilás’ no Calendário Oficial de Eventos da 
Estância Turística de São Roque”;

2. Projeto de Lei Nº 114/2022-E, de 18/08/2022, de autoria do Vereador José Alexandre 
Pierroni Dias, que “Institui o Programa ‘Tempo de Despertar’, que dispõe sobre a 
conscientização e a responsabilização dos autores de violência doméstica, bem como 
a reflexão sobre o tema, no âmbito da Estância Turística de São Roque”;

3. Projeto de Lei Nº 115/2022-E, de 18/08/2022, de autoria do Vereador José Alexandre 
Pierroni Dias, que “Institui o Programa ‘Repare a Autoestima’ na rede pública de saúde 
da Estância Turística de São Roque”.
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Requerimentos:
1. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 206 – Solicita informações referentes ao Curso 

de Formação dos últimos Agentes de Trânsito, bem como dos últimos GCMs 
contratados pela Prefeitura de São Roque.

Indicações:
1. Vereadora Cláudia Rita Duarte Pedroso: Nº 732 – Indica a realização de estudo 

para a implantação de rede de iluminação pública na Rua Ruy Matias da Silva - Monte 
Serrat;

2. Vereador Guilherme Araujo Nunes: Nº 733 – Indica ‘tapa-buraco’ na rua do colégio 
adventista, bem na curva; Nº 734 - Indica manutenção nos brinquedos e a instalação 
de uma balança, no playground da escolinha do Junqueira - Prof. Linneu Raphael 
Judica;

3. Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Nº 735 – Solicita ao Prefeito que articule, junto à 
empresa de transporte municipal Jundiá, a aquisição de ônibus biarticulados para 
perfazerem a linha Shopping Catarina;

4. Vereador Thiago Vieira Nunes: Nº 736 – Solicita a realização da reforma da quadra 
da EMEF Rabindranath Tagore dos Santos Pires; Nº 737 – Solicita a instalação de 
câmeras de segurança nas entradas e saída de nossa cidade; Nº 738 – Solicita ‘Passe 
Livre’, no ônibus municipal, para crianças e adolescentes que participarem das 
escolinhas de esportes e das seleções esportivas de nossa cidade; Nº 739 – Solicita a 
realização de manutenção na pintura da CMEI Armando Anéas Nunes; Nº 740 – 
Solicita a construção de uma nova Creche no Distrito de São João Novo; Nº 741 – 
Solicita que o antigo velório de São João Novo seja um centro com atividades 
culturais, esporte e lazer.

Moções:
1. Vereadora Cláudia Rita Duarte Pedroso: Nº 294 – De Congratulações a Gema 

Francisca Masetto Alonso "Dona Gema", pelo trabalho que realizou por 25 anos nas 
procissões das festividades no aniversário de São Roque;

2. Vereadora Cláudia Rita Duarte Pedroso e Vereadores Rafael Tanzi de Araújo, 
Marcos Roberto Martins Arruda, William da Silva Albuquerque, Newton Dias 
Bastos e Guilherme Araujo Nunes: Nº 302 – De Pesar pelo falecimento do estimado 
Senhor Nino Ciarma;

3. Vereadora Cláudia Rita Duarte Pedroso, William da Silva Albuquerque e Diego 
Gouveia da Costa: Nº 295 – De Congratulações ao artista Vinicius Lombardi Tanzi, 
pelo trabalho que realizou em homenagem à Gema Francisca Masetto Alonso;

4. Vereadores(as) Diego Gouveia da Costa, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Newton 
Dias Bastos e Clovis Antonio Ocuma: Nº 296 – De Congratulações à Banda “O 
Padroeiro” pela apresentação na Festa de Agosto;

5. Vereadores Diego Gouveia da Costa e Guilherme Araujo Nunes: Nº 303 – De 
Pesar pelo falecimento da estimada Senhora Maria do Carmo Silva Ramos;

6. Vereador Newton Dias Bastos: Nº 301 – De Pesar pelo falecimento do estimado 
Senhor Adair Souza Alves Júnior;

7. Vereadores(as) Newton Dias Bastos, Cláudia Rita Duarte Pedroso e José 
Alexandre Pierroni Dias: Nº 300 – De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor 
Gilberto Borges Botelho Nascimento;

8. Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Nº 297 – De Congratulações ao time do Galáticos 
Futebol Clube de Maylasky pelo Vice-Campeonato da 1º Divisão do Campeonato 
Municipal;

9. Vereadores Rafael Tanzi de Araújo e Diego Gouveia da Costa: Nº 298 – De 
Congratulações ao Clube Atlético São Roque, Campeão da 3ª Divisão do Campeonato 
Municipal de São Roque;

10. Vereador Thiago Vieira Nunes: Nº 299 – De Pesar pelo falecimento da estimada 
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Senhora Georgina Francisca de Morais Nascimento.
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) Rogério Jean da Silva; 2) William 
da Silva Albuquerque; 3) Antonio José Alves Miranda (Toninho Barba): Abre seu 
discurso tratando da gratidão, explicando que o vereador, quando se dirige a um 
departamento da Prefeitura em tom de agradecimento nas redes sociais, é para 
congratulá-lo pelo bom trabalho desenvolvido em determinada região, ainda que para 
alguns isso não passe de obrigação. Esse agradecimento se justifica face ao fato de 
que 80% do serviço realizado no município é de zeladoria, argumenta o parlamentar. 
Menciona dificuldades com a Sabesp, afirmando que, embora trate-se de uma grande 
empresa, sempre deixou a desejar. Agradece nominalmente à engenheira Marina e ao 
engenheiro Diego do Departamento de Obras da PMETSR pela máquina que atendeu 
pedido do vereador direcionado ao Jardim Camargo, que aguardava há cerca de quatro 
meses pelo serviço. Explica que o pedido de uma indicação, por exemplo, leva esse 
tempo porque a demanda ao redor de toda a cidade é constante e massiva, uma vez 
que São Roque tem cerca de 300 quilômetros de estradas de terra e, frequentemente, 
basta uma única chuva para danificar fortemente uma via. Reitera que o Jardim 
Camargo, bairro em questão, existe há 63 anos e sempre foi esquecido pelo poder 
público são-roquense, cenário esse que agora está mudando. Manifesta contentamento 
pelos frutos que seu trabalho tem rendido, tendo em vista tais benfeitorias executadas 
na localidade. “Reclamar é fácil, importante é a gente se empenhar em busca de 
solução”, pondera. Comenta que recentemente o bairro sofreu furto da fiação da rede 
secundária, fato que agora prejudica até mesmo a instalação de braços de luz, fazendo 
o adendo de que além de propor e deliberar a respeito de leis, é esse trabalho de 
cuidado com a população que o vereador deve realizar. Informa que enviou mais um 
ofício pra Sabesp, endereçando-o ao superintendente Marcelo Tápia, por conta da 
grave e constante falta de água no município, pontuando que a alta demanda não pode 
ser resolvida com o envio de caminhões-pipa e que sugeriu até mesmo a construção 
de poços artesanais, independentemente do possível custo elevado, já que a prioridade 
é levar esse direito fundamental às pessoas. [Concede aparte aos Vereadores Rafael 
Tanzi de Araújo e Marcos Roberto Martins Arruda.] Relata que a situação é tão 
dramática que há comerciantes monitorando a região com drones para verificar 
abertura de novos poços artesianos, os quais têm secado os poços caipiras, e que um 
caminhão-pipa pode custar até R$ 1500,00, quantia inviável para a maioria da 
população. Protesta contra a Sabesp, afirmando que a empresa em momentos deixa 
de atender às solicitações de auxílio da Prefeitura. Finaliza seu discurso parabenizando 
o vereador Toco pelas futuras inaugurações da UBS do Guaçu, no dia 30 de agosto, e 
do posto do Villaça, no dia 6 de setembro, elogiando, por fim, a gestão do Executivo 
Municipal; 4) Cláudia Rita Duarte Pedroso; 5) Clovis Antonio Ocuma; 6) Diego 
Gouveia da Costa; e 7) Guilherme Araujo Nunes.

Ordem do Dia:
1. Projeto de Lei Nº 88/2022-L, de 24/06/2022, de autoria dos Vereadores William da 

Silva Albuquerque, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Diego Gouveia da Costa e Clovis 
Antonio Ocuma, que “Dispõe sobre o encaminhamento de informações à Câmara 
Municipal referentes ao uso de emendas parlamentares pelo Poder Executivo 
Municipal”. Aprovado por unanimidade, em única discussão e votação nominal, com 
quórum de maioria simples;
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2. Projeto de Lei Nº 99/2022-L, de 28/07/2022, de autoria do Vereador Rogério Jean da 
Silva, que “Dá denominação de Travessa José Moraes a via localizada no distrito de 
Maylasky”. Aprovado por unanimidade, em única discussão e votação nominal, com 
quórum de maioria simples;

3. Projeto de Lei Nº 116/2022-L, de 22/08/2022, de autoria do Vereador Rafael Tanzi de 
Araújo, que “Denomina ‘Complexo Carlos Eduardo Lofredo’ área localizada no distrito 
de Maylasky”. Adiado para a próxima sessão (29ª Sessão Ordinária) por unanimidade, 
a pedido do autor;

4. Projeto de Lei Nº 87/2022-E, de 08/08/2022, de autoria do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 4.350.000,00 
(quatro milhões, trezentos e cinquenta mil reais). Aprovado por unanimidade, em 
segunda discussão e votação nominal, com quórum de maioria absoluta;

5. Projeto de Lei Nº 88/2022-E, de 08/08/2022, de autoria do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 362.203,21 
(trezentos e sessenta e dois mil, duzentos e três reais e vinte e um centavos). 
Aprovado por unanimidade, em segunda discussão e votação nominal, com quórum 
de maioria absoluta;

6. Projeto de Lei Nº 89/2022-E, de 17/08/2022, de autoria do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.034.871,95 
(um milhão, trinta e quatro mil, oitocentos e setenta e um reais e noventa e cinco 
centavos). Aprovado por unanimidade, em primeira discussão e votação nominal, com 
quórum de maioria absoluta;

7. Projeto de Lei Nº 90/2022-E, de 18/08/2022, de autoria do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 386.000,00 
(trezentos e oitenta e seis mil reais). Aprovado por unanimidade, em primeira 
discussão e votação nominal, com quórum de maioria absoluta;

8. Projeto de Lei Nº 91/2022-E, de 18/08/2022, de autoria do Poder Executivo, que 
“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 
100.000,00 (cem mil reais). Aprovado por unanimidade, em primeira discussão e 
votação nominal, com quórum de maioria absoluta;

9. Requerimento Nº 206. Aprovado 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) Israel 
Francisco de Oliveira; 2) José Alexandre Pierroni Dias: Abre seu discurso 
lembrando que, na votação do projeto dos terrenos da quadra municipal, afirmou-se 
que vereador algum poderia ser pressionado; e que, no entanto, contraditoriamente, o 
vereador Cabo Jean estava tendo sua imunidade parlamentar questionada na 
presente sessão. Até mesmo a quebra do sigilo de fonte lhe foi exigida. “Aonde vai a 
idoneidade do vereador então?”, pergunta. Afirma que é preciso que haja uma voz 
num meio em que outros “abaixam a cabeça e dizem amém”. Alguém que se 
“intrometa, mostre o errado e coloque o dedo na ferida”. [Concede aparte aos 
Vereadores Rogério Jean da Silva e Clovis Antonio Ocuma.] Afirma que, em relação a 
análise de prontuário médico, quem deve investigar é o Ministério Público. O vereador 
só faz a denúncia. Do ponto de vista médico, o profissional tem todo o direito de falar o 
que quiser e pedir os exames que achar necessário, trata-se de algo que já está fora 
do âmbito da política. Abordando outra pauta, discute questões relacionadas aos 
idosos. Em sua opinião, São Roque precisa de uma saúde intermediária. Os cuidados 
intermediários, se implantados, podem servir para atender uma demanda de 
problemas de saúde, providenciando cuidado mais adequado, prevenindo internações 
desnecessárias, trabalhando a recuperação e a reabilitação do paciente crônico ou da 
pessoa com baixa autonomia. Ainda no tema saúde, afirma que “agora não aparece o 
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prefeito que votou contra o empréstimo, né, Jean? Estão reclamando de 140 mil reais 
por ano que têm que pagar de Selic. Mas na hora de se aproveitar e fazer a farra do 
boi, eles conseguem”. [Concede aparte ao Vereador Rogério Jean da Silva.]; 3) Julio 
Antonio Mariano; 4) Marcos Roberto Martins Arruda; 5) Newton Dias Bastos; 6) 
Paulo Rogério Noggerini Junior; e 7) Rafael Tanzi de Araújo. 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=nAENbkls
zRY.

Encerram-se os trabalhos às 22h19min.

JULIO ANTONIO MARIANO
(JULIO MARIANO) 

Presidente

MARCOS ROBERTO MARTINS ARRUDA
(MARQUINHO ARRUDA)

1º Vice-Presidente

RAFAEL TANZI DE ARAÚJO
(RAFAEL TANZI)
2º Vice-Presidente

JOSÉ ALEXANDRE PIERRONI DIAS
(ALEXANDRE VETERINÁRIO)

1º Secretário

ISRAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
(TOCO)

2º Secretário
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