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Ata da 40ª Sessão Ordinária de 21 de novembro 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 18h07min.
Expediente:

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

1. Leitura e votação da Ata da 39ª Sessão Ordinária, de 16/11/2022;
2. Leitura e votação da Ata da 35ª Sessão Extraordinária, de 16/11/2022. As 

Atas foram aprovadas por unanimidade, em única discussão e votação 
nominal, com quórum de maioria simples;

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

4. Requerimento Nº 244/2022-L, de 21/11/2022, de autoria do Vereador Diego 
Gouveia da Costa, que “Solicita a inclusão da Moção Nº 370/2022, em regime 
de tramitação de urgência especial, na pauta da 40ª Sessão Ordinária, de 
21/11/2022”. O pedido de retirada realizado pelo autor foi aprovado por 13 
(treze) votos favoráveis, dos Vereadores 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, Newton Dias Bastos, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rafael Tanzi de 
Araújo, Rogério Jean da Silva, Thiago Vieira Nunes e William da Silva 
Albuquerque, a 1 (um) contrário, do Vereador  Marcos Roberto Martins Arruda, 
em única discussão e votação nominal, com quórum de maioria absoluta;

5. Requerimento Nº 245/2022-L, de 21/11/2022, de autoria da Vereadora 
Cláudia Rita Duarte Pedroso, que “Solicita a inclusão da Moção Nº 372/2022, 
em regime de tramitação de urgência especial, na pauta da 40ª Sessão 
Ordinária, de 21/11/2022”. Aprovado por unanimidade em única discussão e 
votação nominal, com quórum de maioria absoluta.

Projetos do Executivo:
1. Projeto de Lei Nº 121/2022-E, de 17/11/2022, de autoria do Poder Executivo, 

que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 
4.031.000,00 (quatro milhões e trinta e um mil reais)”.

Projetos do Legislativo:
1. Projeto de Lei Nº 127/2022-L, de 06/10/2022, de autoria da Vereadora Cláudia 

Rita Duarte Pedroso, que “Institui o selo ‘Empresa Amiga da Mulher’ no âmbito 
da Estância Turística de São Roque, direcionado às empresas que cumprirem 
metas de valorização à plena vivência da mulher no ambiente de trabalho, e dá 
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outras providências.”; e
2. Projeto de Lei Nº 132/2022-L, de 07/11/2022, de autoria do Vereador José 

Alexandre Pierroni Dias, que “Dispõe sobre a concessão de auxílio aluguel às 
mulheres vítimas de violência doméstica e extrema vulnerabilidade no âmbito 
da Estância Turística de São Roque, que, por esta condição, não podem 
retornar às suas casas e dá outras providências.”

Requerimentos:
1. Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Nº 243/2022 – Solicita informações a 

respeito do serviço de tapa-buracos realizado no Município de São Roque.
Indicações:

1. Vereador Antonio José Alves Miranda: Nº 895 – Indica ao Poder Executivo a 
extensão de rede de água para a Villa Carriço na Estrada do Vinho, no Bairro 
Canguera; Nº 896 – Indica ao Poder Executivo os serviços de motonivelamento 
e cascalhamento na Rua Emir Scaff (na subida antes da Sabesp) e na Rua 
Colibri, no Bairro Mombaça; Nº 897 – Indica ao Poder Executivo o corte de 
bambuzal e limpeza na Rua São Judas Tadeu, no Bairro Gabriel Piza e Nº 
898/2022 – Indica ao Poder Executivo a limpeza do córrego na Rua São Judas 
Tadeu, no Bairro Gabriel Piza;

2. Vereadora Cláudia Rita Duarte Pedroso: Nº 890/2022 – Indica a criação do 
Conselho e do Fundo Municipal de Promoção da Igualdade Racial em São 
Roque;

3. Vereador Thiago Vieira Nunes: Nº 891 – Indica manutenção de roçada em 
São João Velho; Nº 892 – Indica manutenção de roçada na Vila Antártica; Nº 
893 – Indica manutenção com máquina patrol e cascalhamento na antiga via 
conhecida como "Rua da Caixa d'água da Sabesp", Vila Holf, em São João 
Novo e Nº 894/2022 – Solicita a realização de manutenção com máquina patrol 
(motonivelamento e cascalhamento) na Rua dos Macedos e na Rua das 
Oliveiras, no Bairro Saboó.

Moções:
1. Vereador William da Silva Albuquerque: Nº 364 – De Congratulações ao 

Senhor Ricardo Correa de Lara Neto "Shrek" pelos relevantes serviços 
prestados ao Município de São Roque e sua parceria com a Polícia Militar do 
Estado de São Paulo e 369/2022 – De Congratulações ao Hospital Veterinário 
SOS ANIMAL São Roque pela 2ª vez consecutiva eleito entre os 100 TOP 
Hospitais do Brasil pela revista Medicina Veterinária em Foco. Ambas foram 
adiadas para a próxima Sessão (41ª Sessão Ordinária), a pedido do autor, 
aprovados por unanimidade. 

2. Vereadora Cláudia Rita Duarte Pedroso: Nº 372/2022 – De congratulações à 
Luciana Pena Morgado, pela palestra ministrada no Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher de São Roque, com o tema "Democracia Racial? - As 
relações étnico raciais brasileiras e a violência contra as mulheres";

3. Vereador Guilherme Araujo Nunes: Nº 368/2022 – De Congratulações ao 
Catarina Fashion Outlet pela conquista do prêmio Abrasce "Associação 
Brasileira de Shopping Centers" na categoria "Projetos Especiais em Área não 
Rentável"; e

4. Vereador Paulo Rogério Noggerini Júnior: Nº 363/2022 – De 
Congratulações às Senhoras Maria Osmarina da Silva Vaz de Lima e Marina 
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Helou pelo resultado que obtiveram nas eleições e pela atuação no município 
de São Roque.

5. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Nº 375/2022 – De Pesar pelo 
falecimento da estimada Senhora Mituco Baba de Abrantes.

6. Vereador Newton Dias Bastos: Nº 373/2022 – De Pesar pelo falecimento da 
estimada Senhora Rose Mary P. Lagrasta.

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) Diego Gouveia da Costa; 
2) Israel Francisco de Oliveira; 3) José Alexandre Pierroni Dias: “Boa tarde 
a todos, boa noite a todos, vereadores, Presidente Julio Mariano, Presidente 
desta Casa, demais participantes dessa Sessão. Quero falar sobre a ponte da 
antiga estrada do Laurindinho, no fundo do Naco... o estado que permanece 
essa ponte há tantos anos sendo que em 2020, final de 2020, essa ponte já 
tinha feito a tomada de preços e também o seu projeto já estava para ser 
iniciado em março de 2021. Mas de março de 2021, nada ocorreu Marquinho 
Arruda, a ponte continuou do mesmo jeito. Foi feito em abril um crédito 
suplementar de R$ 870.000 porque o dinheiro inicial não seria suficiente. Mas 
de abril de 2021 também nada foi feito. Nessa semana que passou, fui 
chamado por alguns moradores porque estavam faltando 3 tábuas de cima da 
ponte, numa sexta-feira à tarde, 3 tábuas, inclusive uma delas estava 
totalmente quebrada, se passasse um motoqueiro ou um caminhão... e tem lá 
os new jerseys limitando a passagem, mas mesmo com aquela limitação de 
passagem, ainda havia o risco de que acontecesse um acidente muito grave ali 
dentro. Então contatei a diretora Marina, contatei o..., e eles prontamente viram 
a necessidade da ação e foram lá. No início disseram que iriam interditar toda a 
ponte, mas seria uma judiação, passa muita gente vindo do Santo Antônio ou 
mesmo quando chega da cidade, então eles fizeram de uma forma rápida a 
troca, substituição daquelas madeiras e tudo deu muito certo. Mas o que me 
traz aqui, o meu descontentamento, é há quanto tempo isso vem rolando. 
(Cedeu aparte ao Vereador Israel Francisco de Oliveira, Guilherme Araújo 
Nunes, Rogério Jean da Silva). Mas o problema não é recurso, porque recurso 
tem, está dando vazia, né? Então tem que fazer um novo estudo, um 
melhoramento nisso daí. Mas eu quero dizer que R$500.000 reais para a 
iluminação pública de natal, isso nunca falta, então vamos melhorar os valores 
aí pras licitações, pra que tenha gente que se interesse pra fazer isso daí, que 
a população não pode ficar sem essa, sem aquela lá do Pavão, ponte que não 
falta aqui em São Roque que não tá dando passagem. O direito de ir e vir tem 
que ser respeitado.” (Cedeu aparte ao Vereador Marcos Roberto Martins 
Arruda).

Ordem do Dia:
1. Projeto de Lei Nº 110/2022-E, de 29/09/2022, de autoria do Poder Executivo, 

que “Estima a Receita e fixa a Despesa do Município da Estância Turística São 
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Roque, Estado de São Paulo, para o exercício de 2023 (LOA).”. Aprovado por 
unanimidade em única discussão e votação nominal, com quórum de maioria 
absoluta. Emenda Nº 1 ao Projeto de Lei Nº 110/2022-E, de 25/10/2022, de 
autoria dos Vereadores Rogério Jean da Silva e Paulo Rogério Noggerini 
Júnior. Rejeitada por 9 (nove) votos contrários, dos(as) Vereadores(as) Antonio 
José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, 
Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, 
Rafael Tanzi de Araújo, Thiago Vieira Nunes e William da Silva Albuquerque, a 
5 (cinco) votos favoráveis, dos Vereadores José Alexandre Pierroni Dias, 
Marcos Roberto Martins Arruda, Newton Dias Bastos, Paulo Rogério Noggerini 
Júnior e Rogério Jean da Silva, em segunda discussão e votação nominal, com 
quórum de maioria absoluta. Emenda Nº 2 ao Projeto de Lei Nº 110/2022-E, 
de 25/10/2022, de autoria do Vereador Paulo Rogério Noggerini Júnior. 
Rejeitada por 8 (oito) votos contrários, dos(as) Vereadores(as) Antonio José 
Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Guilherme 
Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira, Julio Antonio Mariano, Rafael Tanzi 
de Araújo e Thiago Vieira Nunes, a 7 (sete) favoráveis, dos Vereadores Diego 
Gouveia da Costa, José Alexandre Pierroni Dias, Marcos Roberto Martins 
Arruda, Newton Dias Bastos, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rogério Jean da 
Silva e William da Silva Albuquerque.

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.”. Discussão adiada por quatro sessões (2ª 
Sessão Ordinária de 2023), a pedido do autor, por unanimidade, em única 
discussão, com quórum de maioria simples”;

3. Projeto de Lei Nº 117/2022-E, de 04/11/2022, de autoria do Poder Executivo, 
que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 
20.149.212,97 (vinte milhões, cento e quarenta e nove mil, duzentos e doze 
reais e noventa e sete centavos).”. Aprovado por unanimidade em segunda 
discussão e votação nominal, com quórum de maioria absoluta;

4. Projeto de Lei Nº 120/2022-E, de 11/11/2022, de autoria do Poder Executivo, 
que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 
1.080.000,00 (um milhão e oitenta mil reais).”. Aprovado por unanimidade em 
primeira discussão e votação nominal, com quórum de maioria absoluta; e

5. Requerimento Nº 243/2022. 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) 
Rogério Jean da Silva; 2) Antonio José Alves Miranda: “Boa noite a todos, 
nobres pares, plateia que nos assiste, internautas. Presidente, primeiramente, 
eu quero agradecer ao Senhor, hoje no bairro onde eu resido, uma pessoa veio 
agradecer ao Prefeito Guto, que hoje iniciou a distribuição do kit lanches. Ele 
esteve presente, não sei se o Senhor esteve presente, não acompanhei, na 
rodoviária. É um Projeto que é de sua autoria, informei a pessoa que veio 
parabenizar que é uma autoria do Senhor. É um Projeto muito importante para 
essas pessoas que necessitam da fila CROSS, dos atendimentos nos Ames, 
de atendimento em Sorocaba e Itu. E muitas vezes saem muito cedo de suas 
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residências e não conseguem ter a sua primeira alimentação. [aparte para os 
Vereadores Israel Francisco de Oliveira e Julio Antonio Mariano] Senhor 
Presidente, como todos sabem, sempre, desde 2015, eu tenho uma ligação 
com a Santa Casa. Fiz um trabalho voluntário naquela instituição, sempre 
voluntário, como Diretor, Conselheiro, Provedor e hoje continuo como 
Conselheiro. Eu tenho um respeito muito grande por todos os trabalhadores 
daquela instituição. Nós sabemos que a Saúde Pública em nosso País é 
deficitária, o SUS é deficitário. Nós temos dificuldades, mas eu fico muito triste 
porque eu vejo que em algumas situações as pessoas não buscam agregar 
para melhorar a instituição e é muito importante isso: que a sociedade se 
envolva para melhorar a Santa Casa, que é a única que atende 100% SUS, 
que é a única que atende toda a região. Eu vejo muitos falarem de R$ 
40.000.000,00 (quarenta milhões de reais)... Se nós analisarmos, de janeiro a 
setembro, passaram na Santa Casa... no P.A., Santa Casa, não. Vou falar só 
P.A.: 82.000 (oitenta e duas mil) pessoas. Você dividindo por mês, isso dá uma 
média de 9.000 (nove mil) pessoas. Quando você coloca R$ 40.000.000,00 
(quarenta milhões) dividido por 12 (doze), dá R$ 3.370.000,00 (três milhões, 
trezentos e setenta mil reais) e joga uma renda per capita, isso equivale à 
374,00 (trezentos e setenta e quatro) reais por pessoa no P.A., fora o resto do 
hospital. Então, muita gente critica, a gente sabe que as dificuldades 
aparecem, são eventuais... Porque olha só, Senhor Presidente, se de 10 (dez) 
pessoas que passam lá, se 1 (uma) tiver um contratempo, automaticamente 
denigre todo o trabalho daqueles profissionais que lá estão. Nós estamos aqui, 
eu como Vereador, Conselheiro, estou sempre buscando ajudar a Santa Casa 
para que futuramente a gente tenha uma saúde melhor, porque dinheiro na 
saúde é investimento. Até hoje ninguém provou que estão levando, colocando 
no bolso. Então, nós temos que aprender a respeitar aquela instituição 
centenária que é de suma importância para todos nós aqui de São Roque, 
Araçariguama, Mairinque. Houve um caso que eu vi na internet, a gente fica 
triste, que eu vi que muitos que estão ali não estão preocupados com a 
instituição, mas, sim, com politicagem, politicagem contrária. E é isso que 
acontece. Pessoas que foram Prefeito deste município criticando, sendo que no 
período dele, eu já cheguei na casa de uma gestante que seu filho faleceu e 
até hoje não teve resposta da justiça. Fui criticado, na época, pela Diretora 
Administrativa do Hospital, que eu não deveria ter ido. E eu falei a ela: quem é 
ela para falar onde eu devo ir ou não? Na época eu era Provedor.  Procurei os 
médicos e busquei que ela trouxesse uma solução para que as pessoas 
entendam. O fato de falecer um natimorto não é só de levar para comissão, é 
não levar o retorno para a sociedade. E hoje, graças a Deus, desde 2021, não 
me lembro de ver um caso de nascimento ao que aconteceu no passado, nos 4 
anos falecem mais de 5 ou 6 crianças lá dentro e a Santa Casa não saia das 
páginas policiais. Eu faço isso, eu estou fazendo esse desabafo porque eu 
gosto daquela instituição, já precisei, já fui usuário, hoje eu tenho Unimed, onde 
eu vou lá e fico lá 3 ou 4 horas esperando para ser atendido e fico na minha, 
porque só quem está lá dentro sabe o que é o dia a dia do hospital. Eu sou 
leigo muita gente eu entendo que a família chega lá para tentar resolver o 
problema dele, mas não entende, quem tem que resolver é o médico. Eu 
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entendo a dor da família, porque ela quer que ele resolva, eu já estive em 
muitas situações que eu acompanhei que está a gestante lá, com 38, 39 
semanas... 40, 41.. E quem sou eu? Lógico, a família vê o sofrimento, porque a 
real, somente as mães sabem a dor do parto. Mas na verdade nós somos 
leigos, nós buscamos tentar acalmar, junto à assistente social, acalmar a 
família porque muitas vezes o acompanhante acaba ficando mais doente que o 
próprio paciente. Então, é isso. Queria deixar esse recado aqui: estarei sempre 
defendendo, não vou me omitir. Recebemos uma carta do Diretor da Santa 
Casa, teve problemas com a questão dos anestesistas. Todos Vereadores 
receberam essa Correspondência. É importante que entendam que o 
anestesista era sobreaviso, não era igual hoje que a CREMESP exige que ele 
fique 24h no hospital. Antigamente ele ia lá, tinha cirurgia marcada de manhã... 
eles faziam as cirurgias e iam embora, tendo necessidade, ele era recolocado. 
E hoje, mudaram a Lei e infelizmente a empresa que estava, rescindiu o 
contrato.  E eles deram prazo, aí, já estão solucionando, em trazer um novo 
contrato. Portanto, é isso, eu queria deixar esse desabafo da Santa Casa. 
Enquanto Vereador e Conselheiro, estarei sempre defendendo a Santa Casa, 
aquela instituição. Já fiz alguns Projetos que veio a beneficiar. Hoje está se 
pagando a dívida. O CNPJ da irmandade da Santa Casa está protegido. Vai 
sair essa O.S. futuramente, mas não vai deixar dívida para a Santa Casa como 
fizeram no passado. Hoje devem mais de R$ 40.000.000,00 (quarenta 
milhões). O Dr. Marcelo que é o jurídico representante, está buscando 
solucionar até com a nossa proposta de R$ 600.000,00 (seiscentos mil) que foi 
colocado lá para pagar dívida. Então, isso que é importante. E eu quero 
parabenizar o Governo Municipal porque São Roque está indo no caminho com 
todas as adversidades... com todas as adversidades da oposição... a oposição 
contrária que eu respeito, mas faça oposição correta séria e coerente. Muito 
obrigado e Deus abençoe a todos.”; e 3) Claudia Rita Duarte Pedroso.
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=iY
S5pa4OsZs.

Encerram-se os trabalhos às 19h56min.

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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