
  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’

1

Ata da 2ª Sessão Ordinária de 14 de fevereiro 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 14:26.
Expediente:

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos pelo Vereador Israel Francisco de Oliveira.

1. Leitura e votação da Ata da 1ª Sessão Ordinária, de 07/02/2022;
2. Leitura do Ofício Nº 12/2022; remetido pela Irmandade da Santa Casa de 

Misericórdia de São Roque Hospital e Maternidade Sotero de Souza, destinado 
para o Chefe do Poder Executivo Municipal e com cópia para a Câmara 
Municipal da Estância Turística de São Roque; que Solicita ao Prefeito 
documentos referentes à contratação da empresa O. S. S. CEJAM.

Projetos do Executivo:
1. Projeto de Lei Nº 23/2022-E, de 10/02/2022, de autoria do Poder Executivo, 

que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 
2.030.000,00 (dois milhões e trinta mil reais)”;

2. Projeto de Lei Nº 24/2022-E, de 10/02/2022, de autoria do Poder Executivo, 
que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 
1.634.161,88 (um milhão, seiscentos e trinta e quatro mil, cento e sessenta e 
um reais e oitenta e oito centavos)”;

3. Projeto de Lei Nº 25/2022-E, de 14/02/2022, de autoria do Poder Executivo, 
que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 
458.517,07 (quatrocentos e cinquenta e oito mil quinhentos e dezessete reais e 
sete centavos)”.

Projetos do Legislativo:
1. Projeto de Resolução Nº 3/2022-L, de 08/02/2022, de autoria dos Vereadores 

Paulo Rogério Noggerini Júnior, Diego Gouveia da Costa, William da Silva 
Albuquerque, que “Dá nova redação ao §5º, do Art. 58, do Regimento Interno”.

Requerimentos:
1. Vereador Diego Gouveia da Costa: Nº 012/2022 – Solicita informações 

relativas ao cumprimento do Estatuto da Pessoa com Deficiência junto ao 
ambiente escolar, na Rede Municipal de Ensino;

2. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 012/2022 – Solicita informações a 
respeito do “kit boas vindas” entregues pela Prefeitura no retorno as aulas 
presenciais aos alunos da rede pública de ensino.

Indicações:
1. Vereador Antonio José Alves Miranda: Nº 39 - Solicita providências, junto ao 
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Departamento de Planejamento e Meio Ambiente da Prefeitura, visando a 
colocação de container para lixo na Estrada Aldo Pennone, Bairro Gabriel Piza; 
Nº 51 - Solicita motonivelamento e cascalhamento das Ruas do Bairro Vinhedo, 
especialmente na Alameda 5, Rua Brunello, Rua Barbera e Rua Alvarinho; Nº 
52 - Solicita Operação Tapa - Buraco em todas as Ruas do Bairro Paisagem 
Colonial; Nº 74 - Solicito estudo para alterar o horário de funcionamento das 
creches das 7h às 17h, para 7h às 17h30min, devido às dificuldades das mães 
que trabalham; Nº 75 - Solicita motonivelamento e cascalhamento na Rua 
Eduardo Vieira, no Jardim Suíça Paulista; Nº 76 - Solicita motonivelamento e 
cascalhamento nas ruas Colibri e Cotovias, no Bairro Mombaça; Nº 77 - Solicita 
o recapeamento ou "operação tapa-buraco" na Estrada da Angolana, no Bairro 
Campininha de Baixo; Nº 78 - Solicita motonivelamento e cascalhamento na 
Estrada do Rosário, no Bairro do Ibaté; Nº 79 - Solicita que seja alugada casa 
ou chácara para fins de funcionamento de creche no Bairro Gabriel Piza, a qual 
atenderia toda a população do Sorocamirim; Nº 80/2022 - Solicita ao Prefeito a 
construção de Escola de Ensino Fundamental no Bairro Mombaça;

2. Vereador Diego Gouveia da Costa: Nº 40/2022 - Solicita que os pacientes 
portadores de teste positivo de Covid-19 recebam atendimento imediato na 
Santa Casa, evitando-se a permanência dessas pessoas em filas de espera e 
em contato com outros tipos de paciente, a fim de evitar o risco de transmissão 
do vírus;

3. Vereador Guilherme Araujo Nunes: Nº 60 - Solicita que seja disponibilizado 
gratuitamente para população curso de barbeiro, garçom, manicure, 
cabeleireiro, maquiagem e design de sobrancelha; Nº 61 - Requer a instalação 
de Equipamentos de Ginástica e um playground em alguns lugares, que 
especifica; Nº 62 - Solicita a desapropriação do terreno onde se encontra o 
"Campão da Vila Amaral"; Nº 63 - Solicita a recuperação da quadra na EMEF 
Carmem Lúcia da Rua Primeiro Sargento, na Vila Amaral; Nº 90/2022 - Solicita 
a construção de pracinha com equipamentos de ginástica e brinquedos, na 
área entre a Rua Governador Carvalho Pinto e a Rua Benedito de Camargo, 
Jardim Boa Vista;

4. Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Nº 88 - Solicita a colocação de 2 
(duas) lombadas na Rua Adão Reges Martinelli, altura do imóvel nº 233; Nº 
89/2022 - Solicita que também seja realizada a passagem do caminhão de 
coleta seletiva na Rua Antônio Joaquim de Moraes;

5. Vereador Julio Antonio Mariano: Nº 81 - Solicita a instalação de uma 
cobertura em ponto de ônibus no início da estrada de acesso à Casa Grande 
do Carmo; Nº 82 - Solicita serviço de manutenção das estradas rurais do 
Carmo; Nº 83 - Solicita a colocação de 2 (dois) containers para lixo na entrada 
da Vila do Sossego, na Estrada do Capim Fino; Nº 84 - Solicita a colocação de 
cobertura em ponto de ônibus na entrada da Vila do Sossego, na Estrada do 
Capim Fino; Nº 85 - Solicita sinalização de trânsito na Estrada Marilu, próxima 
à Creche Professor Newton Bastos; Nº 86 - Solicita a instalação de lombadas 
na Estrada Marilu, próximas à Creche Professor Newton Bastos; Nº 87/2022 - 
Solicita a pavimentação asfáltica em pequeno trecho da Rua Marinho Victorio, 
no Bairro do Marmeleiro;

6. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 41 - Solicita a substituição de todo o 
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alambrado do Cemitério do Cambará, bem como sejam refeitas as partes onde 
o muro do Cemitério da Paz encontra-se comprometido; Nº 42 - Solicita a 
instalação de braços de iluminação pública nas ruas do loteamento Sun Valley, 
além da Rua Kiichi Furukawa, todas localizadas no Bairro do Caetê; Nº 43 - 
Solicita a pavimentação asfáltica do trecho ainda não asfaltado da Avenida 
Antonio Pannellini, localizada no Bairro do Jardim Mosteiro; Nº 44 - Solicita a 
reconstrução de toda a calçada do Estádio Municipal Quintino de Lima 
(“Quintinão”); Nº 45 - Solicita o recape das ruas Ida, Rosas, Lírios e Chad Kaid 
no bairro Jardim São José, além das ruas Ernestino Mendes de Moraes, Iris, 
Ernesto Lima e Ricieri Santucci, localizadas entre os bairros Jardim São José e 
Jardim Flórida; Nº 46 - Solicita o recape das ruas Ida, Rosas, Lírios e Chad 
Kaid no Bairro Jardim São José, além das ruas Ernestino Mendes de Moraes, 
Iris, Ernesto Lima e Ricieri Santucci, localizadas entre os bairros Jardim São 
José e Jardim Flórida; Nº 47 - Solicita o recape das ruas Goiás, Paraná, Minas 
Gerais, Bahia, Rosa Passos, Paraíso e Travessa Guanabara, todas 
pertencentes ao Bairro da Vila Irene; Nº 48 - Solicita a construção de fato de 
uma praça pública, no espaço denominado como Praça Bauru, no Bairro 
Jardim Camargo; Nº 49 - Solicita o serviço de roçada ao longo de toda a Rua 
Erlindo José da Silva, Estrada do Candor, no entorno da praça existente entre 
as ruas Ernestino de Campos e Alzemiro de Mello, além da Rua Salvador de 
Oliveira Santos, próximo ao antigo campo de bocha, no Bairro do Guaçu; Nº 
50/2022 - Solicita a implantação de uma farmácia municipal dentro do Pronto 
Atendimento Geral, localizado no mesmo terreno onde está o prédio da Santa 
Casa de São Roque;

7. Vereador Thiago Vieira Nunes: Nº 53 - Solicita a realização de roçada em 
todo o Bairro Volta Grande; Nº 54 - Solicita roçada nos pontos de ônibus da 
Rodovia Eng.º René Benedito Silva; Nº 55 - Solicita pavimentação asfáltica das 
ruas do Bairro Sabiá; Nº 56 - Solicita manutenção com máquina patrol e 
cascalhamento nas ruas na Vila Antártica e Vila Vinhas; Nº 57 - Solicita a 
pavimentação asfáltica da Estrada Taxaquara em São João Novo; Nº 58 - 
Solicita um container para lixo para a Rua Antônio dos Santos; Nº 59/2022 - 
Solicita um container para lixo para a Travessa Rosa Belo;

8. Vereador William da Silva Albuquerque: Nº 64 - Reitera a Indicação 
1278/2021, que: "Reitera ao Poder Executivo 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 65 - 
Reitera a Indicação 1044/2021, que: "Reitera a Indicação n.º 75/2021, que: 
"Indica, junto ao setor competente, providências para a aquisição de duas 
máquinas do tipo ‘Bob Cat’ para a utilização em limpeza de calçadas nos 
bairros do Município de São Roque."; Nº 66 - Solicita ao Prefeito a elaboração, 
apresentação e protocolo de um projeto de cessão de espaço público com 
infraestrutura mínima, junto ao Governo do Estado de São Paulo, a fim de 
contemplar o Município de São Roque com o Programa Estadual “Meu Pet”, 
para a construção de uma clínica veterinária para a defesa da saúde dos 
animais domésticos em nosso Município de São Roque; Nº 67 - Solicita a 
execução das obras com a colocação 40m (quarenta metros) de tubulação de 
concreto para a captação de águas pluviais, na viela localizada no Bairro 
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Vinhedos, conforme fotos em anexo; Nº 68 - Solicita a distribuição de Kit de 
Protetor Solar aos servidores públicos municipais e funcionários da Frente de 
Trabalho, que desempenham atividades em vias públicas expostos aos raios 
solares; Nº 69 - Reitera a Indicação n.º 72/2021, que: "Solicita a construção de 
um Anfiteatro na EMEF Prof.ª CARMEM LUCIA, no Bairro Vila Amaral."; Nº 70 - 
Solicita providências, junto ao Departamento de Obras, visando a realização da 
"operação tapa-buraco" nas vias públicas do Bairro Paisagem Colonial, a 
pedido dos moradores; Nº 71 - Solicita aquisição de 01 (uma) máquina 
retroescavadeira para o Departamento de Obras; Nº 72 - Solicita aquisição de 
04 (quatro) caminhões basculantes para Departamento de Obras, visando 
estruturar o departamento para atender à demanda da população e dos 
diversos bairros do Município; Nº 73/2022 - Solicita aquisição de 01 (um) 
caminhão e 02 (duas) caminhonetes para o Departamento de Trânsito.

Moções:
1. Vereadora Cláudia Rita Duarte Pedroso: Nº 45 - De Repúdio pelo ato de 

violência política perpetrado contra a Vereadora Camila Rosa, da Câmara 
Municipal de Aparecida de Goiânia; Nº 50/2022 - De Pesar pelo falecimento do 
estimado Senhor José Antônio dos Santos;

2. Vereador Diego Gouveia da Costa: Nº 47/2022 - De Apoio ao Projeto de Lei 
Nº 6/2022 – Lei Pandora, de autoria do Deputado Estadual Caio França, em 
tramitação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo;

3. Vereadores Diego Gouveia da Costa, Newton Dias Bastos, William da 
Silva Albuquerque, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Julio Antonio 
Mariano, José Alexandre Pierroni Dias, Marcos Roberto Martins Arruda, 
Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio 
Ocuma, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, Rafael 
Tanzi de Araújo, Rogério Jean da Silva e Thiago Vieira Nunes: Nº 49/2022 - 
De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Álvaro Antônio Dias ("Tatu");

4. Vereadores Diego Gouveia da Costa, Rafael Tanzi de Araújo e Newton 
Dias Bastos: Nº 46/2022 - De Congratulações ao Secretário de Educação de 
Vargem Grande Paulista, Danilo Ramos, pela coordenação exemplar da 
retomada das aulas presenciais e excelente trabalho realizado à frente da 
pasta;

5. Vereador Julio Antonio Mariano: Nº 52/2022 - De Pesar pelo falecimento do 
estimado Senhor Isaias Mello;

6. Vereadores Julio Antonio Mariano e Cláudia Rita Duarte Pedroso: Nº 
43/2022 - De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor João Doghow;

7. Vereador Newton Dias Bastos: Nº 44/2022 - De Pesar pelo falecimento da 
estimada Senhora Francisca Xavier da Rocha Pedroso;

8. Vereadores Newton Dias Bastos, Cláudia Rita Duarte Pedroso e Marcos 
Roberto Martins Arruda: Nº 53/2022 - De pesar pelo falecimento da estimada 
Senhora Irany Caiani Argentini;

9. Vereadores Newton Dias Bastos, Diego Gouveia da Costa, Clovis Antonio 
Ocuma e Antonio José Alves Miranda: Nº 48/2022 - De Pesar pelo 
falecimento do estimado Senhor Antonio Edison Machado;

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

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

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

nominal, com quórum de maioria simples.
Tribuna:

Fizeram uso da Tribuna os(as) Vereadores(as): 1) William da Silva 
Albuquerque; 2) Antonio José Alves Miranda; 3) Claudia Rita Duarte 
Pedroso; 4) Diego Gouveia da Costa; 5) Guilherme Araujo Nunes; 6) Israel 
Francisco de Oliveira; e 7) José Alexandre Pierroni Dias: “Iniciou alertando 
sobre a baixa adesão da vacina contra a Covid-19 nas crianças de 5 a 11 anos 
aqui no Brasil, visto que temos 20 milhões de crianças em nosso país, porém 
apenas 3 milhões e 600 mil já se vacinaram. Ainda, informou que vai requerer 
medidas para constatar o número de crianças que estão sem a vacina da Covid-
19 e exigir, junto ao Poder Público, forma de levar a vacinação a esse público. 
Adiante, criticou as Fake News em relação à vacinação infantil. E, ainda, 
informou sobre a importância da vacinação às gestantes, visto que o vírus pode 
levar ao descolamento da placenta, gerando risco tanto a mulher quanto ao 
bebe. Por fim, atentou sobre a importância de analisar a idoneidade da CEJAM”.

Ordem do Dia:
1. Projeto de Lei Nº 105/2021-L, de 15/12/2021, de autoria do Vereador Julio 

Antonio Mariano, que “Institui o Programa ‘Doadores do Futuro’ em todas as 
escolas da rede pública de ensino”. O Projeto de Lei Nº 105/2021-L foi 
aprovado por unanimidade e em única discussão e votação nominal, com 
quórum de maioria simples;

2. Projeto de Lei Nº 4/2022-L, de 18/01/2022, de autoria da Vereadora Cláudia 
Rita Duarte Pedroso, que “Dá a denominação de ‘Bosque Profª Antonieta de 
Araújo Cunha Laurenciano’ à área que faz frente com a Avenida Aracaí, na Vila 
Aguiar”. O Projeto de Lei Nº 4/2022-L foi aprovado por unanimidade e em única 
discussão e votação nominal, com quórum de maioria simples;

3. Projeto de Resolução Nº 1/2022-L, de 18/01/2022, de autoria da Vereadora 
Cláudia Rita Duarte Pedroso, que “Altera a redação do artigo 2º da Resolução 
nº 12, de 14 de dezembro de 2020”. O Projeto de Resolução Nº 1/2022-L foi 
aprovado por unanimidade e em única discussão e votação nominal, com 
quórum de maioria absoluta;

4. Projeto de Lei Nº 6/2022-L, de 24/01/2022, de autoria do Vereador Rafael 
Tanzi de Araújo, que “Dá denominação de ‘Rotatória Durimar Pontes’ à 
rotatória localizada na Rua Zacarias Miranda, bairro Jardim Marieta”. O Projeto 
de Lei Nº 6/2022-L foi aprovado por unanimidade e em única discussão e 
votação nominal, com quórum de maioria simples;

5. Projeto de Lei Nº 13/2022-L, de 07/02/2022, de autoria da Mesa Diretora, que 
“Fixa o valor do auxílio alimentação para os servidores públicos do Poder 
Legislativo”. As Emendas Nºs 1 e 2 foram aprovadas, assim como foram 
aprovados o Projeto de Lei Nº 13/2022-L e sua Redação Final por 
unanimidade e em única discussão e votação nominal, com quórum de maioria 
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simples;
6. Projeto de Lei Nº 21/2022-E, de 07/02/2022, de autoria do Poder Executivo, 

que “Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos Profissionais da Educação, 
em atendimento ao Piso Salarial Profissional Nacional (PSPN), instituído pela 
Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, e dá outras providências”. O 
Projeto de Lei Nº 21/2022-E foi aprovado por unanimidade e em única 
discussão e votação nominal, com quórum de maioria absoluta;

7. Projeto de Lei Nº 22/2022-E, de 07/02/2022, de autoria do Poder Executivo, 
que “Revoga a Lei Municipal nº 3.091, de 2 de outubro de 2007, e dá outras 
providências”. O Projeto de Lei Nº 22/2022-E foi aprovado em única discussão 
e votação nominal, com quórum de maioria absoluta, havendo 8 (oito) votos a 
favor (Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis 
Antonio Ocuma, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, Rafael 
Tanzi de Araújo, Thiago Vieira Nunes e Julio Antonio Mariano) e 7 (sete) 
contrários (Diego Gouveia da Costa, José Alexandre Pierroni Dias, Marcos 
Roberto Martins Arruda, Newton Dias Bastos, Paulo Rogério Noggerini Junior, 
Rogério Jean da Silva e William da Silva Albuquerque).

Explicação Pessoal: 
Pronunciaram-se na seção de Explicação Pessoal os(as) Vereadores(as): 1) 
Julio Antonio Mariano; 2) Marcos Roberto Martins Arruda; 3) Newton Dias 
Bastos: “Senhor Presidente, eu quero ser bastante breve, até porque a sessão 
hoje se alongou bastante com o tema que diz respeito aos nossos educadores. 
Educadores estes que não tiveram oportunidade de estar presente aqui na 
Câmara Municipal para poder tentar dialogar com alguns vereadores que nem 
se quer, depois do presidente da Comissão de Educação, o Paulinho, 
perguntar se alguém tinha entendido o que chegou na sexta-feira aqui, que foi 
o impacto financeiro, e nenhum dos vereadores da base falaram que tinham 
entendido, aliás, não tinham nem conhecimento, negaram que a sessão fosse 
adiada por uma sessão. Sem que isso trouxesse qualquer tipo de prejuízo para 
o tempo da sessão. Agora, um dia triste, né? Um dia triste para a educação de 
São Roque, aliás, nesta gestão só vivemos por enquanto dias tristes. Dias em 
que, como já disse aqui no meu pronunciamento... quase todo o Estado tinha 
voltado com aulas presenciais e a nossa cidade uma das últimas a acontecer. 
645 municípios, apenas 26 não voltara. São Roque é um deles. 11 meses 
geridos, ai, por um diretor que era para ter sido dispensado um pouco antes, 
mas quiseram fazer uma afronta aqui a um Vereador e mantiveram mais um 
tempo. Preferiram afrontar o Vereador do que tomar a decisão correta que foi 
tomada depois. E depois falam em Fake News. Foi mostrado aqui o vídeo do 
Prefeito dizendo em alto e bom som: política se faz com amor, se faz com 
trabalho, se faz com seriedade, não se faz com mentiras. Vou desmentir aqui 
um Fake News: não vou tirar... Abro aspas, Prefeito Guto Issa falando: não vou 
tirar os vinte por cento de assiduidade da classe dos educadores. O projeto de 
lei votado hoje, resultado: sete a sete com voto de minerva do presidente dessa 
casa, Vereador Julio Mariano. Tiraram os vinte por cento. Vocês fizeram com 
que a mentira do Prefeito fosse assinada em baixo por vocês. Sabe o que 
parece? Aquela História: não vou deixar o Prefeito mentir sozinho, vou mentir 
junto com ele. É isso que aconteceu nessa casa hoje: o prefeito mentiu que 

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

não ia tirar os vinte por cento, tirou e os vereadores acompanharam. É muito 
triste o que aconteceu aqui hoje. Uma Lei de 2007 aprovada por unanimidade 
por esta casa leis, há época eram dez vereadores que votavam. Uma lei que 
diz o seguinte em seu parágrafo... em seu Artigo 4º, Parágrafo 1: vinte por 
cento da remuneração prevista no Artigo 3 quando o servidor apresentar cem 
por cento de presença durante o mês. Isso significa que o servidor da 
educação que não faltasse teria vinte por cento a mais em seu salário. Eu 
pediria agora ao Heredes... Porque essa lei foi enviada pelo Executivo e foi 
votada pelos vereadores da base para ser aprovada. Eu pediria mais uma vez 
para o Heredes que colocasse o vídeo aqui: o Prefeito Guto Issa dizendo que 
não ia tirar a assiduidade, não ia tirar a assiduidade. E que tirou. E que mentiu. 
E que pediu para que os Vereadores não deixassem ele mentir sozinho. E essa 
lei foi aprovada. É um absurdo o que aconteceu hoje aqui. Enquanto o vídeo 
não aparece... O que o Vereador Marquinho falou aqui é uma grande verdade. 
Só faltou uma coisa na sua fala Marquinho. Você disse que o Prefeito Guto 
Issa escolheu a CEJAM para vir para cá. Faltou só uma coisa: nós temos uma 
requisição, quando se está em requisição, quem está comandando é o 
executivo, o executivo quando vai contratar alguém tem que abrir concorrência. 
Portanto estaremos entrando, sim, nós do legislativo responsável, já falamos 
sobre isso, com uma representação no Ministério Público e no Tribunal de 
Contas. Que é a nossa função legislar. Não é deixar que sejam favorecidos 
aqui aqueles que nós nem conhecemos. Aliás, agora começamos a conhecem 
melhor com o seu relato, Marquinho. Vamos ouvir o vídeo do Prefeito que diz 
que não tiraria a assiduidade da educação e que hoje mandou o projeto tirando 
a assiduidade dos profissionais da educação, por favor. Finalizando, política 
realmente se faz com amor, com sinceridade, com trabalho, não se faz com 
mentira. Mentira essa que ocorreu aqui dentro hoje da Câmara Municipal e que 
teve o apoio de 8 vereadores. Os vereadores da Base, aqueles que foram 
citados pelo Prefeito na Exposição de Motivos. Falou muito bem Vossa 
Excelência, Vereador Cabo Jean. Que bom que não colocaram nosso nome 
dentro desse absurdo que aconteceu hoje aqui. Obrigado, Senhor Presidente”; 
4) Rogério Jean da Silva: “Bom, eu vou voltar, então (microfone mudo). A 
situação é a seguinte, volto a dizer que não existe “Fake News”, a fake News é 
o Prefeito, o Prefeito é quem fala uma coisa e faz outra. Ele encaminhou para 
esta Casa, até porque existe um apoio pra que isso aconteça, de retirar os 20% 
de assiduidade de uma Lei de 2007, que ele, quantas vezes, aqui nesse 
Plenário, defendeu essa categoria. Eu participei com ele, aqui nesse Plenário, 
durante 4 anos. Um Prefeito que veio a público e fez um vídeo falando que ele 
não iria fazer isso. Não foi eu Jean falando, não foi nenhum Vereador dessa 
Casa falando. Eu lamento, Paulinho. Quando nós temos um Poder Legislativo 
que só vai até a vírgula. Por que, Paulinho? Porque muitas das vezes existem 
interferências, onde o Prefeito, lá da Prefeitura, dá ordem aqui dentro. Onde um 
jurídico, lá da Prefeitura, passa por cima de um Diretor Legislativo e de um 
Jurídico dessa Casa. Então, eu não sei onde está a separação de poderes aqui 
e muito me entristece essa narrativa de você, que é um membro da Comissão 
de Constituição e Justiça, de nos trazer essa informação dessa, desse 
desprezo, pra não usar outro termo, desse desprezo que foi o tratamento dado 
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autorizando um Projeto por mensagem de Whatsapp, sem, sequer a 
participação ... inclusive, eu quero deixar aqui registrado que se essa reunião 
da CCJ aconteceu eu quero a gravação dessa reunião que foi debatido esse 
Projeto. É inadmissível fazer o que estão fazendo com essa categoria, 
começando lá, continuando aqui e concluindo aqui. Mas, eu quero que conste o 
pedido meu da cópia da gravação dessa Comissão. Eu quero a copiada 
gravação dessa Comissão que tratou esse Projeto. Não precisa pedir, eu estou 
fazendo um pedido que eu quero a cópia disso. Eu estou pedindo - daqui a 
pouco você pede a tua vez Vereador – eu estou pedindo, na minha fala, a 
cópia dessa reunião específica, até porque é o Projeto que eu estou falando, 
Projeto de Lei nº 22. É isso que eu quero, só isso. Vamos lá, o Prefeito que não 
sustenta a própria palavra, que vem retirar um benefício de 15 anos – retirar 
um benefício de 15 anos – e aí você vem aqui na mensagem do texto, no 
último parágrafo da primeira folha, “princípios da isonomia, igualdade e 
impessoalidade”. Gente, a questão da isonomia, ela tem que ser de igual pra 
todos, mas sempre agregando, não retirando. Se ele quer dá isonomia, se ele 
quer tratar todos com igualdade, então, ele que dê pra todos, e não tirar de 
quem já tem. O princípio da isonomia não é prejudicar, e sim, igualar. Mas pra 
vocês, profissionais da educação, eu vou explicar por que que alguns 
defendem aqui que não tem dinheiro - Eu vou explicar pra vocês - O dinheiro 
que falta hoje pra vocês, que dizem faltar, sabe aonde tá? Tá lá, naquele 
punhado de comissionado, lá dentro, são 197 cargos com 96 deles ocupados. 
Tá lá, nesse punhado de comissão remunerada, lá, sendo sustentado pela 
Prefeitura, que toda semana aumenta um membro. Por isso, que não tem 
dinheiro pra vocês, por isso. Tá lá nos 40 milhões que vai pra CEJAM, agora, tá 
nos 25 milhões da Jundiá. Vocês acham que vai sobrar dinheiro pra vocês? 
Não vai sobrar. O Vereador Diego pediu aparte, dou sim, Diego. Retomando a 
fala, Vereador Paulo pede aparte, te dou um aparte, ... só fala um negócio pro 
Júlio. Tem determinadas coisa que eu tenho que contextualizar, eu não tenho 
como ficar 100% aqui, eu tô trazendo um raciocínio de uma coisa pra trazer em 
cima disso, “fala do Presidente”, mas eu tô falando disso. Por que, que ... não 
foi falado aqui que não tem dinheiro? Tô explicando por que que não tem. Eu tô 
contextualizando, só isso. Dou aparte ao Vereador Paulinho. Retomando, 
obrigado, Paulinho. Então, aparte concedido ao Vereador Marquinho. 
Retomando 292:30, (resposta ao Vereador Guilherme: é um direito na fala dele, 
não interrompendo o outro. A hora que você fala, eu abro a boca? Respeita eu, 
como eu respeito você. Não você pede na hora que for sua vez, na hora que eu 
tô falando, a palavra é minha – não cedi pra você. Então, na hora que for sua 
vez, você pede). E isso, o Senhor (Presidente) não repreende. Então, um 
Prefeito que caminhou de mãos dadas com essa categoria, que prometeu 
mundos e fundos pra eles, mundos e fundos. Prometeu fidelidade, prometeu 
valorização, prometeu que era prioridade número 1 a educação “a prioridade 
número 1 do governo dele era a educação”. Hoje, com um ano, ele recusa ter, 
mesmo, diálogo com a categoria. O diálogo ele recusa com a categoria e mais, 
- essa em ATA também -, essa moda de ficar passando print para os outros. Eu 
vou fala uma coisa pra vocês, profissionais da educação, tenho prints aqui de 
conversas lá dentro da Prefeitura com nomes de cada um. Não vou passar pra 
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ninguém, porque isso não é meu perfil, mas qualquer um de vocês que quiser 
eu mostro, vocês vão ver nome, dia e horário do que foi falado de vocês. 
Porque a moda é print, quero deixar claro que tem print pra todo mundo, tá. Eu 
sou homem de vir aqui falar o que eu falo na cara de todo mundo, eu não fico 
mandando recado não, pra ficarem falando o que foi falado nas costas aí, “fala 
do Presidente”, retomando, é sim, Presidente, é sim, tem print aqui falando 
desse projeto, Presidente. Tá bom, não quero falar pro senhor porque eu 
também tenho print, não é só o senhor não. Agora, 20%, 20% sendo retirado 
de vocês, 20%. Se depender de mim, do meu Bloco, isso não vai acontecer, 
nós vamos votar contrário. Lamento que sequer houve o adiamento de um 
Projeto que não vai ter efeito nenhum agora, nenhum, porque o pagamento é 
somente para março. Sequer diálogo está tendo a oportunidade de vocês 
nesse momento, sequer. E hoje, a minha bola de cristal só não vai funcionar 
porque o Presidente já adiantou o voto dele, e se der empate, ele vota 
favorável à retida desse benefício. Então, vou manter aquilo que eu prometi, 
nada que retira direitos de vocês eu sou favorável. Meu voto é “não” a esse 
Projeto 22-E, onde o Prefeito engana e mentiu pra ele mesmo. Obrigado, 
Presidente; e 5) Thiago Vieira Nunes. 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=P1J3eOEnuZ4

Encerram-se os trabalhos às 19h12min.

JULIO ANTONIO MARIANO 
Presidente

PAULO ROGÉRIO NOGGERINI JÚNIOR
1º Vice-Presidente

CLOVIS ANTONIO OCUMA
2º Vice-Presidente

DIEGO GOUVEIA DA COSTA
1º Secretário

WILLIAM DA SILVA ALBUQUERQUE
2º Secretário
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