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Ata da 30ª Sessão Ordinária de 12 de setembro 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, 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 18:11.
Expediente:

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos pelo Vereador William da Silva Albuquerque.

1. Leitura e votação da Ata da 29ª Sessão Ordinária, de 05/09/2022. A Ata foi aprovada 
por unanimidade, em única discussão e votação nominal, com quórum de maioria 
simples;

2. Leitura do Balancete de despesas da Câmara Municipal da Estância Turística de 
São Roque referente a agosto de 2022;

3. Parecer Contrário Nº 207/2022, de 08/09/2022, de autoria da Comissão Permanente 
de Constituição, Justiça e Redação, ao Projeto de Lei Nº 87-L, de 21/06/2022, de 
autoria do Vereador José Alexandre Pierroni Dias, que “Institui plano de proteção à 
Microbacia Hidrográfica do Rio Sorocamirim”. Adiado por unanimidade por 1 (uma) 
sessão (isto é, para a 32ª Sessão Ordinária), a pedido do Vereador Newton Dias 
Bastos;

4. Ofício Vereador Nº 1707/2022, de 06/09/2022, de autoria do Vereador Marcos 
Roberto Martins Arruda, que “Justifica ausência na 29ª Sessão Ordinária, de 5 de 
setembro de 2022, por motivos de força maior”. Aprovado por unanimidade em única 
discussão e votação nominal, com quórum de maioria simples;

5. Leitura da Proposta de Desagravo de autoria do Centro de Estudos e Pesquisas Dr. 
João Amorim (CEJAM), de 05/09/2022.

Projetos do Executivo:
1. Proposta de Emenda à Lei Orgânica Nº 75/2022-E, de 09/09/2022, de autoria do 

Poder Executivo, que “Dá nova redação ao art. 147 da Lei Orgânica do Município de 
São Roque, em atendimento ao art. 40, § 1º, III da Constituição da República, com 
redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/19”;

2. Projeto de Lei Complementar Nº 7/2022-E, de 09/09/2022, de autoria do Poder 
Executivo, que “Consolida a legislação que dispõe sobre o Regime Próprio de 
Previdência Social do Município de São Roque”;

3. Projeto de Lei Complementar Nº 8/2022-E, de 12/09/2022, de autoria do Poder 
Executivo, que “Altera a Lei Complementar n.º 41, de 22 de novembro de 2006”;

4. Projeto de Lei Nº 101/2022-E, de 05/09/2022, de autoria do Poder Executivo, que 
“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 
3.722.000,00 (três milhões, setecentos e vinte e dois mil reais);

5. Projeto de Lei Nº 102/2022-E, de 05/09/2022, de autoria do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 255.000,00 
(duzentos e cinquenta e cinco mil reais);

6. Projeto de Lei Nº 103/2022-E, de 05/09/2022, de autoria do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 2.790.000,00 
(dois milhões, setecentos e noventa mil reais)”;
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7. Projeto de Lei Nº 104/2022-E, de 05/09/2022, de autoria do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 57.000,00 
(cinquenta e sete mil reais);

8. Projeto de Lei Nº 105/2022-E, de 09/09/2022, de autoria do Poder Executivo, que 
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir o Programa de Desligamento 
Voluntário (PDV) aos ocupantes de cargos e empregos públicos da Administração 
Pública Direta do Município de São Roque”;

9. Projeto de Lei Nº 106/2022-E, de 09/09/2022, de autoria do Poder Executivo, que 
“Altera disposições do Estágio Probatório, presentes na Lei Municipal nº 2.209, de 01 
de fevereiro de 1994”;

10. Projeto de Lei Nº 107/2022-E, de 12/09/2022, de autoria do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 2.919.000,00 
(dois milhões novecentos e dezenove mil reais)”.

Projetos do Legislativo:
1. Projeto de Lei Nº 110/2022-L, de 12/08/2022, de autoria da Vereadora Cláudia Rita 

Duarte Pedroso, que “Dá denominação de ‘Edifício Prof. Bernardino de Campos’ a 
próprio público”.

Indicações:
1. Vereador Antonio José Alves Miranda: Nº 762 - Indica  ao Poder Executivo a 

limpeza do Rio, que passa atrás da Escola José Luiz Pinto e corta a Rua São Judas 
Tadeu; Nº 763 - Indica ao Poder Executivo a realização dos serviços de 
motonivelamento e cascalhamento da Rua São Judas Tadeu; Nº 764 - Indica ao Poder 
Executivo a realização dos serviços: de corte dos bambuzais e alargamento da Rua 
São Judas Tadeu; Nº 765 - Indica ao Poder Executivo a colocação de braços de luz, 
no pátio de entrada da Escola Disa Infante, na Vila Mike; Nº 766 - Indica ao Poder 
Executivo a colocação de contêiner para lixo, no final da Rua São Bento com a Rua 
Santa Terezinha, Jardim Villaça;

2. Vereadores Antonio José Alves Miranda e Julio Antonio Mariano: Nº 751 - 
Indicam ao Prefeito a implementação, junto ao Governo do Estado, de um AME 
(Ambulatório Médico de Especialidades) no Município de São Roque;

3. Vereador Cláudia Rita Duarte Pedroso: Nº 752 - Indica a limpeza dos rios que 
cortam os bairros Capuava e Vila Aguiar;

4. Vereador Clovis Antonio Ocuma: Nº 746 - Indica a realização de "operação tapa-
buraco" na Rua Joaquim Borges de Souza, Vila Vinhas; Nº 747 - Indica 
motonivelamento na Estrada Municipal do Xingu, também conhecida como Travessa 
do Xingu, no Carmo; Nº 748 - Indica desassoreamento e demais ações de 
manutenção e preservação do rio de São João Velho; Nº 749 - Indica troca de 
lâmpada da viela da Rua José Bonifácio de Andrada e Silva para a Rua Ismênia Rosa, 
e conserto de um local que está quebrando e formando um buraco com perigo de 
queda de pedestres, sendo que quando chove toda a sujeira fica na calçada; Nº 750 - 
Indica a implantação de guarda-corpo, ou aparato de função equivalente, nas pontes 
da Rua Eduardo, na Vila Vinhas, e na Rua Scoparo, em São João Velho;

5. Vereador Diego Gouveia da Costa: Nº 745 - Solicita ao Poder Executivo que inclua, 
quando da próxima aquisição de uniformes escolares, identificação específica 
(estampa do símbolo do autismo e da pessoa com deficiência) de crianças autistas e 
crianças com deficiência;

6. Vereador Julio Antonio Mariano: Nº 753 - Indica a instalação de lombada na metade 
da Rua Bahia; Nº 754 - Solicita que seja providenciada a construção do muro na 
propriedade da Família Romão, localizada na Rua Maria Conceição Lemos, conforme 
acordo firmado com a Prefeitura, quando foi feita a desapropriação para a construção 
do retorno do Jardim Brasília com a Vila Nova; Nº 755 - Indica que seja verificada a 
viabilidade de implantação de rede de água potável, ao longo da Estrada Pilão d’Água; 
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Nº 756 - Solicita que seja feito serviço de motonivelamento na Estrada Vitor Garcia, 
antiga Lagoa Seca, próxima ao início da Rua Giuseppe Di Girolamo; Nº 757 - Solicita 
que sejam trocados dois mourões de concreto do alambrado da cancha de malha da 
Avenida Prefeito Bernardino de Lucca, bem como refeita a pintura do prédio; Nº 758 - 
Solicita ao Executivo, junto ao setor de saúde, que seja igualado o nível salarial do 
pessoal Auxiliar de Saúde Bucal com as demais Auxiliares de Saúde; Nº 759 - Solicita 
que seja igualado o nível salarial dos Fiscais da Vigilância Sanitária com os outros 
Fiscais da Prefeitura; Nº 760 - Solicita que seja instalada mão única na Rua José 
Marigliani (somente subir a rua), no trecho entre a Rua Maria Conceição Lemos e Rua 
Cristovan Martinez Arca; Nº 761 - Reitera o pedido feito através da Indicação n.º 
86/2022, que: "Solicita a instalação de lombadas na Estrada Marilu, próximas à Creche 
Professor Newton Bastos".

Moções:
1. Vereadora Cláudia Rita Duarte Pedroso: Nº 291 - De Congratulações ao artista 

plástico Paulo Mazzaro pela mostra REENCONTRO, realizada no Iguatemi Esplanada 
Sorocaba; Nº 305 - De Congratulações ao Corpo de Bombeiros de São Roque, ao 
Corpo de Bombeiros da cidade de Sorocaba, ao Corpo de Bombeiros da cidade de 
Salto e ao Corpo de Bombeiros Civis da cidade de Mairinque, pela irrepreensível 
atuação de combate aos incêndios que assolaram São Roque na sexta-feira, dia 26 de 
agosto de 2022; Nº 312 - De Congratulações aos Departamentos de Saúde e 
Educação, representados pelas suas Diretoras, e às Palestrantes responsáveis pelo 
tema saúde mental no mês de prevenção ao suicídio; Nº 313 - De Pesar pelo 
falecimento da estimada Senhora Carmem Lucia de Oliveira Alves;

2. Vereador Clovis Antonio Ocuma: Nº 316 - De Pesar pelo falecimento do senhor 
Márcio de Moraes;

3. Vereadores Diego Gouveia da Costa e Guilherme Araujo Nunes: Nº 314 - De 
Congratulações ao time de Futsal Feminino de São Roque pela conquista do primeiro 
lugar na 64ª edição dos Jogos Regionais do Estado de São Paulo;

4. Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Nº 315 - De Pesar pelo falecimento do 
estimado Senhor João Giorni.

Matérias analisadas no expediente:
1. Moções de Pesar: a Mesa Diretora as encaminhará.
2. Indicações: a Mesa Diretora as encaminhará.
3. Moção de Congratulações Nº 314. Adiada para a próxima sessão (isto é, para a 31ª 

Sessão Ordinária) por unanimidade, a pedido do autor. Moções de Congratulações 
Nºs 291, 305 e 312. Aprovadas por unanimidade em única discussão e votação 
nominal, com quórum de maioria simples.

Tribuna:
Fizeram uso da Tribuna os(as) Vereadores(as): 1) Antonio José Alves Miranda – 
Toninho Barba: Convoca a população de São Roque, em específico os moradores dos 
bairros Jardim Mosteiro, Sorocamirim, Gabriel Piza e região, prevista para o próximo 
dia 14, a acompanharem, enfim, a inauguração do posto de saúde do Taboão. 
Segundo o vereador, a unidade gerou controvérsias e muita expectativa para a 
população local. Agora, no terceiro governo, o posto finalmente será inaugurado. Falou-
se a respeito de empréstimo, mas, afirma o vereador, o importante é que o atual 
governo teve responsabilidade e comprometimento com a saúde da população. Da 
mesma maneira, recentemente (dirige-se ao vereador Israel Francisco de Oliveira – 
Toco), inaugurou-se a unidade do Guaçu, para outra população para a qual é de suma 
importância a implementação da UBS em questão, tendo em vista a dificuldade de 
deslocamento desses moradores até o Centro. Por isso, parabeniza o governo, pois, 
após quase oito anos, finalmente alcançou-se essa conquista, e reitera o convite para o 
próximo dia 14, às 15h, para que a população receba de braços aberto o 
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empreendimento. [Concede aparte ao vereador Israel Francisco de Oliveira – Toco.] 
Parabeniza também a diretora do Departamento de Saúde, Simoni Camargo, e demais 
membros. Também manifesta contentamento pela conclusão da licitação para a escola 
do Gabriel Piza pela mesma empresa responsável pelas obras do portal e do 
Poupatempo, mesmo diante do pessimismo de alguns, que diziam até mesmo que a 
escola só seria atendida em 2024. Com a volta do funcionamento da escola Disa 
Infante, a população local terá melhor acesso à educação, reduzindo largamente a 
antiga necessidade de deslocamento. Reitera sua gratidão aos funcionários da 
Prefeitura, que sempre se desdobram para atender seus pedidos enquanto vereador, 
em prol da população de diversos bairros são-roquenses. Na semana passada, esteve 
envolvido na entrega de caminhão-pipa em Canguera, localidade que ainda sofre com 
a falta de responsabilização da Sabesp. Afirma que não se cansará de cobrar a 
empresa, que depois de 40 anos de contrato com São Roque, ainda deixa de atender 
uma série de regiões mais distantes do município. Manifesta também apoio a diversos 
projetos do governo Guto Issa, afirmando que o nome do Prefeito está em alta porque 
ele e sua equipe, aliados aos parlamentares que deliberam sobre suas propostas, se 
engrandecem em honra aos eleitores que deram seu voto de confiança. Reitera sua 
luta pelos mais necessitados e sua posição de cobranças às entidades, como a CPFL, 
a Sabesp, e o DER. Em relação a este último, protesta contra a postura da instituição, 
que impõe “goela abaixo” soluções rodoviárias que prejudicam gravemente o 
município, como as três reformas da Raposo e a alça do Tecama. Espera que os 
vereadores, juntos, sejam capazes de sensibilizar o DER quanto à questão da rotatória 
da São Rafael. [Concede aparte ao vereador Diego Gouveia da Costa.] Agradece a 
todos e assim finaliza seu discurso; 2) Cláudia Rita Duarte Pedroso; e 3) Diego 
Gouveia da Costa.

Ordem do Dia:
1. Projeto de Lei Complementar Nº 6/2022-E, de 22/08/2022, de autoria do Poder 

Executivo, que “Altera a Lei Complementar n.º 106 de 07 de outubro de 2020 e dá 
outras providências”. Aprovado por 13 (treze) votos favoráveis, dos Vereadores 
Antonio José Alves Miranda, Claudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, 
Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, 
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, a 1 (um) voto contrário, do Vereador José Alexandre Pierroni Dias, em 
segunda discussão e votação nominal, com quórum de maioria absoluta;

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”. Aprovado por 13 (treze) votos favoráveis, dos 
Vereadores Antonio José Alves Miranda, Claudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio 
Ocuma, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de 
Oliveira, 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, a 1 (um) voto contrário, do Vereador José Alexandre 
Pierroni Dias, em primeira discussão e votação nominal, com quórum de maioria 
absoluta. Emenda Nº 1 ao Projeto de Lei Nº 93/2022-E, de 01/09/2022, de autoria da 
Vereadora Cláudia Rita Duarte Pedroso. Aprovada por unanimidade em primeira 
discussão e votação nominal, com quórum de maioria absoluta;

3. Projeto de Lei Nº 99/2022-E, de 29/08/2022, de autoria do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.150.000,00 
(um milhão cento e cinquenta mil reais)”. Aprovado por unanimidade em primeira 
discussão e votação nominal, com quórum de maioria absoluta;
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4. Projeto de Lei Nº 100/2022-E, de 29/08/2022, de autoria do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 5.710.000,00 
(cinco milhões, setecentos e dez mil reais)”. Aprovado por unanimidade em primeira 
discussão e votação nominal, com quórum de maioria absoluta. Emenda Nº 1 ao 
Projeto de Lei Nº 100/2022, de 09/09/2022, de autoria da Vereadora Cláudia Rita 
Duarte Pedroso. Aprovada por unanimidade em primeira discussão e votação nominal, 
com quórum de maioria absoluta.

Explicação Pessoal: 
Pronunciaram-se na seção de Explicação Pessoal os(as) Vereadores(as): 1) José 
Alexandre Pierroni Dias – Alexandre Veterinário: “Boa noite a todos, senhoras e 
senhores, Presidente Julio. Vou começar aqui por uma breve colocação: a saúde está 
em primeiro lugar nas revistas, a saúde está em primeiro lugar nos outdoors, nos 
veículos de propaganda, no Democrata, mas quando o munícipe liga no serviço de 
ambulância, sabe o que a gente escuta? Nada! Ambulância nesse município? É 
melhor não contar com eles. Eu gostei muito da moção da Dra. Cláudia aos 
bombeiros, acho muito significativo e, infelizmente, nossas ambulâncias não 
participam da mesma maneira, do mesmo acordo que os bombeiros. Acho que tem 
que mudar o serviço dos bombeiros. Pôr os bombeiros como ambulância, o SAMU 
como bombeiro, porque, infelizmente, a remoção do munícipe que fica doente, precise 
de uma ambulância no serviço 192, não consegue. Não consegue. Você pode ligar 
para o diretor, você pode ligar para o representante, para o chefe das ambulâncias e 
não acontece nada, nada, nada. É melhor pôr a pessoa dentro de um carro e levar 
para o atendimento. Porque é uma lástima o serviço de ambulância dentro desse 
município. E ambulância é tudo. A pessoa pode ter o Einstein na santa Casa, mas se o 
munícipe não chegar na Santa Casa, ele morre no meio do caminho, ele morre à 
mingua. Infelizmente, não é de hoje esse problema. Mais antigamente, não tinha carro, 
estava tudo complicado. Mas agora sobra ambulância, tem Deputado que manda 
ambulância cada semana aqui para São Roque, não tem esse serviço. E domingo é 
pior ainda porque é horário nobre, é feriado, é isso, é aquilo... Então as ambulâncias 
merecem estarem rodando, pelo bem do cidadão então a corda sempre estoura do 
lado mais fraco, é aquela pessoa que mora no bairro periférico, que não tem o meio de 
transporte, muito obrigado.” 2) Marcos Roberto Martins Arruda; 3) Newton Dias 
Bastos; 4) Paulo Rogério Noggerini Junior; e 5) Rogério Jean da Silva. 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=t7a-
F8iSnQY.

Encerram-se os trabalhos às 21h05min.

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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