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Ata da 32ª Sessão Ordinária de 26 de setembro de 2022.
2º Período Legislativo Ordinário - 18ª Legislatura.

Presidência: Julio Antonio Mariano e Marcos Roberto Martins Arruda.
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, Rogério Jean da Silva, Thiago Vieira Nunes e William da Silva 
Albuquerque.
Vereadores Ausentes: Rafael Tanzi de Araújo.

Início dos trabalhos às 18:12.
Expediente:

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos pelo Vereador Guilherme Araujo Nunes.

1. Leitura e votação da Ata da 31ª Sessão Ordinária, de 19/09/2022. A Ata foi 
aprovada por unanimidade, em única discussão e votação nominal, com quórum 
de maioria simples;

2. Parecer Contrário Nº 207/2022-L, de 08/09/2022, de autoria da Comissão 
Permanente de Constituição, Justiça e Redação, ao Projeto de Lei Nº 87-L, de 
21/06/2021, de autoria do Vereador José Alexandre Pierroni Dias, que “Institui 
plano de proteção à Microbacia Hidrográfica do Rio Sorocamirim”. Rejeitado por 7 
(sete) votos contrários, dos Vereadores Clovis Antonio Ocuma, José Alexandre 
Pierroni Dias, Marcos Roberto Martins Arruda, Newton Dias Bastos, Paulo Rogério 
Noggerini Junior, Rogério Jean da Silva e William da Silva Albuquerque, a 6 (seis) 
votos favoráveis, dos Vereadores Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte 
Pedroso, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de 
Oliveira e Thiago Vieira Nunes, em única discussão e votação nominal, com 
quórum de maioria simples;

3. Requerimento Nº 219/2022-L, de 23/09/2022, de autoria do Vereador Guilherme 
Araujo Nunes, que “Solicita a inclusão da Moção de Congratulações Nº 324/2022, 
em regime de tramitação de urgência especial, na pauta da 32ª Sessão Ordinária, 
de 26/09/2022”. Aprovado por unanimidade em única discussão e votação 
nominal, com quórum de maioria absoluta.

Projetos do Executivo:
1. Projeto de Lei Nº 108/2022-E, de 19/09/2022, de autoria do Poder Executivo, que 

“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 102.000,00 
(cento e dois mil reais)”.

Projetos do Legislativo:
1. Projeto de Lei Nº 120/2022-L, de 20/09/2022, de autoria do Vereador Guilherme 

Araujo Nunes, que “Concede aos advogados o direito de autenticação de 
documentos na forma que especifica”;

2. Projeto de Lei Nº 121/2022-L, de 20/09/2022, de autoria do Vereador Julio 
Antonio Mariano, que “Dispõe sobre o Serviço de Inspeção Sanitária e Industrial de 
Produtos de Origem Animal (SIM) na Estância Turística de São Roque e dá outras 
providências”;

3. Projeto de Lei Nº 122/2022-L, de 21/09/2022, de autoria do Vereador Diego 
Gouveia da Costa, que “Dispõe sobre a conscientização acerca do autismo nas 
instituições de ensino da Estância Turística de São Roque e dá outras 
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providências”;
4. Projeto de Lei Nº 123/2022-L, de 21/09/2022, de autoria do Vereador Diego 

Gouveia da Costa, que “Institui o uso do ‘Cordão de Girassol’ como instrumento 
auxiliar de orientação para identificação de pessoas com deficiências ocultas no 
âmbito da Estância Turística de São Roque”;

5. Projeto de Lei Nº 124/2022-L, de 21/09/2022, de autoria do Vereador Guilherme 
Araujo Nunes, que “Insere o ‘Dia do Advogado’ e a ‘Semana do Advogado’ no 
Calendário Oficial de Eventos da Estância Turística de São Roque”;

6. Projeto de Lei Nº 125/2022-L, de 21/09/2022, de autoria da Vereadora Cláudia 
Rita Duarte Pedroso, que “Insere o ‘Setembro Azul’ no Calendário Oficial de 
Eventos da Estância Turística de São Roque”.

Requerimentos:
1. Vereador Thiago Vieira Nunes: Nº 218 – Solicita informações a respeito das 

obras de extensão de rede de esgoto nos bairros São Julião e Volta Grande, no 
Distrito de São João Novo.

Indicações:
1. Vereador Antonio José Alves Miranda: Nº 789 – Indica manutenção no ponto de 

ônibus na Estrada do Vinho em frente ao Restaurante do Olivardo; Nº 790 – 
Reitera o pedido feito através da Indicação n.º 688/2022, que: “Solicita análise 
técnica visando a implantação de lombada na Avenida Guilherme de Almeida, 
Bairro Jardim Santa Maria (em frente à Areninha da praça Anna Izalina Duarte)”; 
Nº 791 – Indica manutenção com a retroescavadeira para limpeza das valas para 
águas pluviais no Jardim Camargo; Nº 792 – Indica limpeza de córrego na Rua 
Cecília Meireles ao lado da residência número 106, no Jardim Santa Maria no 
Gabriel Piza;

2. Vereador Cláudia Rita Duarte Pedroso: Nº 786 – Indica abertura da ponte da 
Avenida Antonino Dias Bastos, embaixo do pontilhão da Avenida João Pessoa, 
garantindo mais segurança aos pedestres; Nº 787 – Indica instalação urgente de 
iluminação na Rua Antonio dos Santos Santinho, no trecho que vai da Rua Ondina 
A. Della Déa até a Escola Roque Verani, na Vila Santa Rita, colocando postes de 
iluminação na calçada ou marginal; Nº 788 – Indica adequação do solo e 
colocação de brita corrida na Rua Ondina A. Della Déa, na Vila Santa Rita; Nº 793 
– Solicita, com urgência, solução para o buraco na via e o vazamento da Sabesp 
(não se sabe de esgoto ou cano de água) que está causando transtornos na 
Avenida São Roque, esquina com a Rua Tenente Siqueira Campos; Nº 794 - 
Indica, com urgência, a remoção ou adequação na passagem da linha do trem no 
Jardim Suíça, que tem ocasionado quebra em veículos e colocando em risco 
pedestres e o trânsito;

3. Vereador Guilherme Araujo Nunes: Nº 770 – Indica o recapeamento e "operação 
tapa-buraco" na Avenida Antonino Dias Bastos; Nº 771 - Indica a limpeza de todos 
os bueiros do Parque Aliança, Vila Amaral e do Jardim Conceição; Nº 773 – Indica 
lombada na Estrada Romão Dias e na Albertino Machado, pra reduzir a velocidade 
dos veículos no encontro das vias; Nº 774 – Indica providências quanto a buraco 
na entrada da Escola Carmem Lúcia; Nº 776 – Indica a colocação de lombadas na 
Rua João G. Costa; Nº 785 – Indica roçada e limpeza de vias da Vila Amaral, 
Parque Aliança e Jardim Conceição; Nº 795 – Indica implantação de sistema 
informatizado que permita notificação automática aos interessados, via e-mail ou 
outros meios de comunicação, de todas as atualizações dos andamentos de 
processos administrativos no âmbito da Prefeitura de São Roque;
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4. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Nº 772 – Indica pintura das faixas 
das escolas da Vila Amaral e Goianã, bem como das áreas de embarque e 
desembarque das peruas e faixas de pedestre;

5. Vereador Thiago Vieira Nunes: Nº 777 – Solicita manutenção de limpeza na Rua 
Ruth Rodrigues de Carvalho; Nº 778 – Solicita manutenção de limpeza na 
Travessa Francisco Martins; Nº 779 – Solicita limpeza no rio em São João Velho; 
Nº 780 – Solicita limpeza no rio da Rua Juvenal Rocha (Volta Grande); Nº 781 – 
Solicita limpeza do rio no Monte Serrat; Nº 782 – Solicita manutenção no antigo 
velório de São João Novo; Nº 783 – Solicita a implantação de projetos culturais 
para São João Novo; Nº 784 – Solicita a construção de uma área, perto da linha 
férrea, para receber os romeiros que passam pelo Distrito de São João Novo;

6. Vereador William da Silva Albuquerque: Nº 775 – Indica ao Prefeito a 
implementação de 1 (uma) vaga rápida (15 minutos) por via próxima à região 
central do município que ainda não disponha do serviço de Zona Azul.

Moções:
1. Vereadores Guilherme Araujo Nunes e William da Silva Albuquerque: Nº 324 - 

De Congratulações à APAE de São Roque pelos seus 41 anos de inestimável 
trabalho prestado à população.

Matérias analisadas no expediente:
1. Moções de Pesar: a Mesa Diretora as encaminhará.
2. Indicações: a Mesa Diretora as encaminhará.
3. Moções de Congratulações: 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: “Boa noite, boa noite a todos os nobres pares, 
nobres vereadores, vereadora Dra. Cláudia, internautas que nos assistem, a 
plateia, funcionários da casa. Senhor Presidente, vou ser rápido hoje, só quero 
desejar que domingo nós vamos ter eleição aí no país né que tudo ocorra numa 
tranquilidade que todo mundo tenha seu direito ao livre arbítrio de vir, possa ir votar 
e que nada venha a acontecer. A gente tá vendo aí o nível, muita violência vem 
acontecendo. Espero que aqui em São Roque nós tenhamos um dia democrático, 
da Democracia, para que todos possam ir e vir com tranquilidade, é isso que eu 
desejo. E que vença quem o povo escolher democraticamente e assim seja 
conforme o posicionamento de cada um. Senhor Presidente, só quero comentar 
aqui e parabenizar o Prefeito Guto Issa [...] que falar sobre a Santa Casa, 
recentemente nós vemos acompanhando aí várias intervenções naquela instituição 
e eu não posso deixar de parabenizar porque eu sempre falo ‘a Santa Casa 
pertence a sociedade são-roquense’, pode entrar o Prefeito que for, ela sempre 
será do povo são-roquense, por tanto quando eu venho parabenizar é porque eu 
venho acompanhando há muito tempo muitas intervenções naquela instituição mas 
ninguém se preocupa com a infraestrutura da Santa Casa. Já teve intervenção em 
2005, veio uma intervenção em 2014 que foi uma lastima, fizeram um faz de conta, 
todo aquele prédio irregular, não tinha o AVCB e durante este governo eu não 
posso deixar de parabenizar o Zina, que foi através de uma emenda do Deputado 
Ataíde Teruel, é reforma do centro cirúrgico e agora, amanhã (27), todos estão 
convidados, mais doze quartos reformados com 24 leitos. Quem viu o vídeo ai do 
prefeito, realmente a tendencia é melhorar e é um patrimônio que vai estar 
pertencendo sempre à Irmandade Santa Casa e por isso que eu não poderia deixar 
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de me furtar e parabenizar quando eu vejo que existe essa preocupação. As 
questões aí das dívidas estamos tentando sanar, eu sei que é difícil, não foi feita 
nenhuma divida por este governo, mas está se comprometendo a manter o que foi 
feito antes e, lógico, tem muita coisa a melhorar ainda. Nós sabemos das 
dificuldades da Irmandade, tem muitas dificuldades, mas o importante é isso, eu 
vejo a boa vontade porque nós sabemos que é uma instituição para lá de 
centenária e a estrutura é muito precária, mas aos poucos as pessoas estão se 
empenhando para reformar. Eu lembro que, quando eu estive lá como provedor, na 
época tinha uma proposta que, até por sinal... por sinal eu até quero fazer uma 
correção que eu lembro... eu tive lendo a ata, eu não prestei atenção que naquela 
época alguns empresários fizeram o repasse e devido... devido a situação 
financeira da Santa Casa foi emprestada ai uma conta da ISAN, eu li uma ata aí 
que falava como se fosse a ISAN, não é... a questão não... só foi emprestada 
devido a situação financeira, que esse dinheiro não poderia estar, entrar em 
nenhuma conta bancária da Santa Casa, senão correria o risco de ter um embargo, 
de ter a questão judicial na... retirar esse dinheiro que a princípio ia ajudar também 
na reforma lá do oxigênio do centro cirúrgico, mas infelizmente não conseguiram 
concluir a reforma do quarto... está aí em discussão ainda dentro do conselho, mas 
de qualquer maneira a prefeitura está fazendo a sua parte de contribuir desde que 
estão lá com uma requisição também, ela tem a obrigação com a irmandade e por 
tanto eu só vim aqui hoje falar sobre essa questão ai do... e parabenizar o Prefeito 
Guto Issa e todos os envolvidos. Hoje eu fiquei, devido a esse mal tempo, não tive 
condições de verificar, mas estava marcado hoje para o início das reformas... a 
reforma da escola Luiz Pinto lá do Gabriel Piza, mas infelizmente com tempo aí 
deve ter sido prorrogado porque estava marcado para o dia 26 o início daquela 
plataforma daquela escola. Portanto, seu Presidente, era só isso que eu tinha para 
falar, eu agraço e boa noite a todos, fiquem com Deus.”; 3) Cláudia Rita Duarte 
Pedroso; 4) Clovis Antonio Ocuma; 5) Diego Gouveia da Costa; e 6) José 
Alexandre Pierroni Dias: “Boa noite a todos os presentes, todos vereadores. 
Vereadora Cláudia parabenizo pela cobrança quanto a vinda de uma interprete aqui 
na Câmara, é de suma importância que se dê voz, vez, a todos as pessoas do 
município. Presidente Júlio, quero só ler agora a carta do Fernando Henrique 
Cardoso que defendeu o voto pró-democracia nas eleições: ‘Peço aos eleitores que 
votem no dia 2 de outubro em quem tem compromisso com o combate à pobreza e 
à desigualdade, defende direitos iguais para todos independentemente da raça, 
gênero e orientação sexual, se orgulha da diversidade cultural da nação brasileira, 
valoriza a educação e a ciência e está empenhado na preservação de nosso 
patrimônio ambiental, no fortalecimento das instituições que asseguram nossas 
liberdades e no restabelecimento do papel histórico do Brasil no cenário 
internacional. Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente da República’. Diante 
disso, quero fortalecer o meu dever como político para que hajam eleições seguras, 
democráticas e que defenda todos os direitos possíveis da nossa Constituição e, 
independentemente do resultado, que se aceite de uma forma sincera os resultados 
das urnas. Em 30 anos (da existência) delas nunca tivemos nenhum problema e 
não vai ser agora que teremos qualquer ameaça à nossa democracia, porque um 
pais livre e soberano como o Brasil deve permanecer como tal. Independe de 
políticas e ideologias, o brasileiro tem que ir para frente, tem que continuar forte e 
como uma nação soberana. Com a Palavra Cabo Jean [...]. Por falar em rampa, a 
do Fórum, Niltinho, como anda? Essa daí já está fazendo aniversário de 2 anos ou 

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’

5

3, pelo menos, então Jean pode esperar que a rampa também do Poupatempo não 
vai ser tão já não, obrigado.”

Ordem do Dia:
1. Projeto de Lei Nº 112/2022-L, de 18/08/2022, de autoria do Vereador José 

Alexandre Pierroni Dias e da Vereadora Cláudia Rita Duarte Pedroso, que “Dispõe 
sobre o direito das pessoas com deficiência auditiva ou surdas, que estejam 
gestantes ou sejam vítimas de violência doméstica ou sexual, de terem 
acompanhante ou atendente pessoal, nas instituições de saúde localizadas no 
âmbito da Estância Turística de São Roque e dá outras providências”. Aprovado 
por unanimidade em única discussão e votação nominal, com quórum de maioria 
simples;

2. 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”. Prejudicado em razão da ausência do autor;

3. 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)”. Aprovado por unanimidade em 
segunda discussão e votação nominal, com quórum de maioria absoluta;

4. 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”. 
Aprovado por unanimidade em segunda discussão e votação nominal, com 
quórum de maioria absoluta;

5. Projeto de Lei Complementar Nº 9/2022-E, de 12/09/2022, de autoria do Poder 
Executivo, que “Altera a Lei Complementar n.º 23, de 22 de dezembro de 2003, 
que dispõe sobre o imposto sobre transmissão ‘inter-vivos’, a qualquer título, por 
ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais 
sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua 
aquisição, e dá outras providências”. Aprovado por unanimidade em primeira 
discussão e votação nominal, com quórum de maioria absoluta;

6. Projeto de Lei Complementar Nº 10/2022-E, de 14/09/2022, de autoria do Poder 
Executivo, que “Altera a Lei Complementar n.º 93, de 20 de setembro de 2017, que 
dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN”. Aprovado 
por unanimidade em primeira discussão e votação nominal, com quórum de 
maioria absoluta. Dispensa do Interstício Mínimo entre Turnos de Votação do 
Projeto de Lei Complementar Nº 10/2022-E, requerida verbalmente pela 
Vereadora Cláudia Rita Duarte Pedroso. Aprovada por unanimidade em única 
discussão e votação nominal, com quórum de maioria absoluta;

7. Requerimento Nº 218. 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) Julio 
Antonio Mariano; 2) Newton Dias Bastos; 3) Paulo Rogério Noggerini Junior; 
e 4) 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=pgW5
Sk7dYzg.

Encerram-se os trabalhos às 20h14min.
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Subscrições à Ata da 32ª Sessão Ordinária de 2022

JULIO ANTONIO MARIANO
(JULIO MARIANO) 

Presidente

MARCOS ROBERTO MARTINS ARRUDA
(MARQUINHO ARRUDA)

1º Vice-Presidente

JOSÉ ALEXANDRE PIERRONI DIAS
(ALEXANDRE VETERINÁRIO)

1º Secretário

ISRAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
(TOCO)

2º Secretário
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