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Ata da 37ª Sessão Ordinária de 31 de outubro 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, 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.
Vereador Ausente: José Alexandre Pierroni Dias.

Início dos trabalhos às 18:13.
Expediente:

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos pelo Vereador Clovis Antonio Ocuma.

1. Leitura e votação da Ata da 36ª Sessão Ordinária, de 24/10/2022. A Ata foi 
aprovadas por unanimidade, em única discussão e votação nominal, com quórum de 
maioria simples.

Projetos do Executivo:
1. Projeto de Lei Nº 115/2022-E, de 26/10/2022, de autoria do Poder Executivo, que 

“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.900.000,00 
(três milhões e novecentos mil reais)”.

Projetos do Legislativo:
1. Projeto de Decreto Legislativo Nº 18/2022, de 04/08/2022, de autoria dos 

Vereadores Newton Dias Bastos e Diego Gouveia da Costa, que “Dispõe sobre a 
concessão de Título de Cidadã São-Roquense à Senhora Maria Zita de Sousa 
Gouveia”;

2. Projeto de Decreto Legislativo Nº 20/2022, de 21/09/2022, de autoria do Vereador 
Diego Gouveia da Costa, que “Dispõe sobre a concessão de Título de Cidadão São-
Roquense ao Senhor Clóvis de Souza Dias; e

3. Projeto de Decreto Legislativo Nº 24/2022, de 26/10/2022, de autoria do Vereador 
José Alexandre Pierroni Dias, que “Concede o Prêmio ‘Comendador Mestre Airton 
Neves Moura (Mestre Onça)’ a Gladson de Oliveira Silva ‘Mestre Gladson’".

Requerimentos:
1. Vereador Paulo Rogério Noggerini Júnior: Nº 236 - Requer esclarecimentos 

referentes a possível descumprimento das Leis Municipais Nºs 5.476, 5.492, 5.493 e 
5.537/2022; e Nº 238/2022 - Requer esclarecimentos a respeito do Programa 
"Dignidade Íntima", instituído pela Lei 5.460, de 27 de junho de 2022.

Indicações:
1. Vereadora Cláudia Rita Duarte Pedroso: Nº 853 - Solicita o envio de máquinas para 

motonivelamento e cascalhamento da Rua Erlindo José da Silva no Guaçu, onde 
buracos imensos além de dificultarem o trânsito, colocam em risco a vida das pessoas; 
Nº 854/2022 - Solicita "operação tapa-buraco" na Rua Comendador Inocêncio, Centro;

2. Vereador Clovis Antonio Ocuma: Nº 850 - Solicita a realização de pavimentação da 
Rua Reginaldo Vaz Coelho, Volta Grande; Nº 851/2022 - Solicita a realização dos 
serviços de motonivelamento e cascalhamento na Rua Maria das Dores Pedroso;

3. Vereador Diego Gouveia da Costa: Nº 852/2022 - Indica a realização de 
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chamamento para todas as terapias necessárias para crianças pertencentes ao 
espectro autista;

4. Vereador Paulo Rogério Noggerini Júnior: Nº 855/2022 - Indica a proposição de Lei 
que torne permanente o disposto no Decreto Nº 9.989, de 19 de outubro de 2022, que 
“Autoriza a utilização gratuita do transporte coletivo de passageiros por ônibus no 
Município de São Roque, aos eleitores, mediante apresentação de documento idôneo, 
excepcionalmente no dia 30 de outubro de 2022, correspondente ao segundo turno 
das eleições”, abrangendo tanto as eleições gerais quanto as municipais de ora em 
diante; e

5. Vereador Thiago Vieira Nunes: Nº 856 - Indica ao Poder Executivo a instalação de 
poste e braço de luz; Nº 857 - Indica Reforma da Praça Itakeshi Ishimaru em São João 
Novo; Nº 858 - Indica a Manhã de lazer com esporte, cultura e lazer nos bairros da 
cidade; Nº 859 - Indica a troca dos containers de lixo no Distrito de São João Novo; Nº 
860 - Indica a manutenção com máquina patrol e cascalhamento no Bairro Alto do 
Sabiá; Nº 861/2022 - Indica a limpeza do Rio Alto do Sabiá.

Moções:
1. Vereadora Cláudia Rita Duarte Pedroso: Nº 345 - De Congratulações à Banda 

Marcial Municipal de São Roque pela conquista da 4ª colocação no COFABAN de 
Caieiras (SP), consagrando-a como uma das dez melhores corporações do Brasil; Nº 
350/2022 - De Apoio à Ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, alvo de 
ataques machistas do ex-deputado Roberto Jefferson;

2. Vereador Clovis Antonio Ocuma: Nº 351/2022 - De Pesar pelo falecimento da 
estimada Senhora Aparecida Maria Miguel;

3. Vereador Clovis Antonio Ocuma, William da Silva Albuquerque: Nº 342/2022 - De 
Congratulações ao Instituto Restaurando e Impactando Vidas - RIV pelas ações feitas 
em prol das pessoas com deficiência e outros grupos vulneráveis;

4. Vereadores Marcos Roberto Martins Arruda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, 
Newton Dias Bastos: Nº 348/2022 - De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor 
José Roberto Coscarelli;

5. Vereador Newton Dias Bastos: Nº 340 - De Congratulações às palestrantes na 4ª 
edição do Congresso Lady’s Nails realizado no Hotel Cordialle no dia 16 de outubro de 
2022 na cidade de São Roque; Nº 352/2022 - De Pesar pelo falecimento da estimada 
Senhora Maria de Lurdes dos Mártires; e

6. Vereadores Newton Dias Bastos, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Julio Antonio 
Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda: Nº 353/2022 - De Pesar pelo falecimento 
da estimada Senhora Iraydes Boschini.

Matérias analisadas no expediente:
1. Moções de Pesar: a Mesa Diretora as encaminhará.
2. Indicações: a Mesa Diretora as encaminhará.
3. Moções de Congratulações: Nº 340 e Nº 342/2022 - Aprovadas por unanimidade em 

única discussão e votação nominal, com quórum de maioria simples. Nº 345/2022 - 
Adiada para a próxima sessão (38ª Sessão Ordinária), a pedido da autora, por 
unanimidade, em única discussão, com quórum de maioria simples.

4. Moção de Apoio: Nº 350/2022 - Aprovada por unanimidade em única discussão e 
votação nominal, com quórum de maioria simples.
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Tribuna:
Fizeram uso da Tribuna os Vereadores: 1) Paulo Rogério Noggerini Junior; 2) 
Rafael Tanzi de Araújo; 3) Rogério Jean da Silva; 4) Antonio José Alves Miranda: 
Boa noite, nobres pares, Vereadora Dra. Cláudia, plateia que nos assiste, internautas. 
Senhor Presidente, primeiramente quero parabenizar a todos os brasileiros, ontem foi 
um dia importante pra democracia e eu espero que tudo corra bem, que quem foi 
derrotado aceite, que é assim que é a democracia, o vencedor tem que ser sempre 
respeitado. Eu espero que acabe essa guerra que está aí. A gente fica preocupado, 
tinha um ódio, nós sabemos que o país está dividido e precisamos manter sempre 
nossa democracia, o Brasil sempre foi um país muito democrático, muito bom e nós 
não precisamos dessa guerra entre irmãos, não precisamos dessa guerra entre Norte, 
Nordeste contra o Sul, isso não existe, somos todos brasileiros. Por tanto, parabenizo 
a todos os brasileiros que tiveram ontem um dia democrático de ir colocar seu voto lá, 
independente de quem estivesse apoiando ou não. Senhor Presidente, mais uma vez, 
como aqui foi citado a SABESP, eu volto a trazer essa questão da SABESP, porque 
recentemente o mandato deste vereador tem solicitado o prolongamento de água para 
bairros mais distantes, e eu vou ser franco com vocês, estou cansado porque eu sinto 
também na pele o sofrimento desses cidadãos que estão passando com a falta de 
água, principalmente em bairros que têm dificuldades, têm muita pedra, as 
dificuldades são tremendas. Eu fiz um ofício para o Superintendente, porque tem 
superintendente de Botucatu, tem gerente de Tatuí e tem o gerente aqui de São 
Roque, e fica nesse pingue-pongue, um depende do outro. Porque eu sempre falo, eu 
sempre defendi a SABESP porque eu acredito que é uma empresa coerente, mas não 
podemos admitir o que está acontecendo aqui em São Roque. Recentemente fiz o 
Ofício com determinação, com acerto com o Prefeito para levar água pro Jardim 
Camargo pela estrada do Araçaí, onde até a entrada do condomínio Patrimônio de 
Carmo tem água e lá em baixo não tem. E a cada quinzena que eu tenho conquistado 
um trabalho junto à Marina, eu sei que a Prefeitura tem dificuldade também pra essa 
questão de estar transportando, que é o Município inteiro, principalmente numa época 
dessa que está começando a secar os poços caipiras, como foi bem falado aqui. Eu 
até moro num bairro que, até como o próprio Vereador Rafael Tanzi colocou, também 
tem o poço na nossa residência, mas que graças a Deus nós também somos 
atendidos pela rede, mas muita gente não tem essas condições. Fiz recentemente um 
Ofício para o superintendente Maurício Tápia, onde ele mandou para o gerente de 
Tatuí e ele fala que não tem previsão conforme o atendimento do Plano Municipal de 
Saneamento e isso daqui pra mim é uma grande palhaçada porque você pega um 
contrato desse que vale por 30 anos, 30 anos, eu quero que ele me mostre que 
saneamento é esse, onde é que está predestinado a levar essa água. E olha que é um 
trabalho que o Prefeito junto com este Vereador se comprometeu a pagar esse 
prolongamento, que nesse contrato aqui um dos itens que eles falam é de cortar água 
do cidadão quando ele ficar inadimplente. Ninguém quer água de graça. É isso que me 
revolta, e eu espero o Vereador Guilherme Nunes, que não está aqui, urgentemente 
que reabra essa CAR para chamar a SABESP para conversa conosco aqui. É 
importante porque não dá mais, é todos os bairros, só no final de semana eu recebi 
três solicitações de água, e sexta-feira não teve expediente, fica difícil. [A parte Julio 
Antônio Mariano]. Por tanto, recentemente, na última Sessão Vereador Toco, tem uma 
questão lá do Alpes do Guaçu que é uma situação pior ainda, que são dez famílias 
que têm dez cavaletes dentro de um terreno de uma senhora da rua de cima e como é 
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uma propriedade particular, não sei o que acontece lá, de vez em quando a senhora 
vai lá e corta a água do pessoal. Recentemente, semana passada, junto com o 
Vereador Alexandre, fizemos um ofício ao Prefeito solicitando a desapropriação 
porque o que eu recebi da SABESP é que como não é uma rua oficial eles não podem 
adentrar. É isso que é uma discussão também porque eu acho que a água tem que 
ser acessível a todos os moradores, independente de ser área social, ser área 
específica, da mesma maneira que a CPFL atende, eles também poderiam atender. 
Então, isso é importante, ainda mais em São Roque que temos muita área rural onde 
falta esse precioso líquido. Outro assunto, senhor Presidente, mas como o Vereador 
Guilherme está aí gostaria que da gente poder reabrir essa CAR para chamar a 
SABESP aqui para poder discutir. [A parte Vereador Guilherme Araújo Nunes, 
Vereador Israel Francisco de Oliveira e Vereador Marcos Roberto Martins Arruda]. 
Obrigado, senhor Presidente, só pra concluir, ao lado dessa área que estou falando, 
este Vereador denominou recentemente uma rua, e estou solicitando, e a minha 
questão não é se aquele terreno é regularizado ou não, é uma rua pública e eles tem 
por obrigação levar água aos moradores que ali estão. Por tanto, obrigado Vereador, 
vou procurar esse documento, a gente tem que fazer alguma coisa para que eles a 
responsabilidade e levem água a todos os cidadãos que necessitam desse líquido 
precioso. Muito obrigado a todos e Deus abençoe a todos; e 5) Cláudia Rita Duarte 
Pedroso.

Ordem do Dia:
1. Projeto de Lei Nº 116/2022-L, de 22/08/2022, de autoria do Vereador Rafael Tanzi de 

Araújo, o qual “Denomina ‘Complexo Carlos Eduardo Lofredo’ área localizada no 
distrito de Maylasky. Adiada por duas sessões (40ª Sessão Ordinária), a pedido do 
autor, por unanimidade, em única discussão, com quórum de maioria simples”;

2. Projeto de Lei Nº 118/2022-L, de 15/09/2022, de autoria do Vereadores (as) Clovis 
Antonio Ocuma, Cláudia Rita Duarte Pedroso, José Alexandre Pierroni Dias, Diego 
Gouveia da Costa, que “Institui o ‘Programa Municipal de Musicoterapia’ na Estância 
Turística de São Roque”. Aprovado por unanimidade em única discussão e votação 
nominal, com quórum de maioria simples”;

3. Projeto de Lei Nº 129/2022-L, de 19/10/2022, de autoria do Vereador Guilherme 
Araujo Nunes, o qual “Declara de utilidade pública o Instituto Novo Israel Corpo e 
Alma”. Aprovado por unanimidade em única discussão e votação nominal, com 
quórum de maioria simples”;

4. Projeto de Lei Nº 130/2022-L, de 21/10/2022, de autoria do Vereador Antonio José 
Alves Miranda, que “Denomina ‘Praça Eliza Maria de Lima 'Dona Bia'’ área 
pertencente ao Sistema de Lazer do Loteamento Parque Primavera”. Aprovado por 
unanimidade em única discussão e votação nominal, com quórum de maioria simples”;

5. Projeto de Lei Nº 112/2022-L, de 06/10/2022, de autoria do Poder Executivo, o qual 
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 110.000,00 
(cento e dez mil reais)”. Aprovado por unanimidade em segunda discussão e votação 
nominal, com quórum de maioria absoluta”;

6. Requerimentos Nºs 236 e 238/2022. Aprovados por unanimidade em única discussão 
e votação nominal, com quórum de maioria simples.

Explicação Pessoal: 
Pronunciaram-se na seção de Explicação Pessoal os Vereadores 1) Diego Gouveia 
da Costa; 2) Israel Francisco de Oliveira; e 3) Marcos Roberto Martins Arruda. 
Consoante preceitua o §5º do Art. 1º da Resolução nº 04, de 08 de janeiro de 2021, o 
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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=Wpt---3JztQ.

Encerram-se os trabalhos às 21h16min.

JULIO ANTONIO MARIANO
(JULIO MARIANO) 

Presidente

MARCOS ROBERTO MARTINS ARRUDA
(MARQUINHO ARRUDA)

1º Vice-Presidente

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

ISRAEL FRANCISCO DE OLIVEIRA
(TOCO)

2º Secretário
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