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Ata da 41ª Sessão Ordinária de 29 de novembro de 2022.
2º Período Legislativo Ordinário - 18ª Legislatura.

Presidência: Julio Antonio Mariano 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, Diego Gouveia da Costa, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco 
de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, 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: Marcos Roberto Martins Arruda e Clovis Antonio 
Ocuma.

Início dos trabalhos às 18:08.
Expediente:

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos pela Vereadora Cláudia Rita Duarte Pedroso.

1. Leitura e votação da Ata da 40ª Sessão Ordinária, de 21/11/2022. A Ata foi 
aprovada por unanimidade, em única discussão e votação nominal, com 
quórum de maioria simples;

2. Leitura do Ofício Nº 007/2022/DC (Correspondência Recebida Nº 253/2022), 
de 23/11/2022, de autoria do Departamento de Planejamento e Meio Ambiente, 
emitido em atendimento à Lei Municipal Nº 5.537/2022;

3. Leitura do Ofício S/Nº (Correspondência Recebida Nº 254/2022), de autoria do 
Departamento de Planejamento e Meio Ambiente, emitido em atendimento à 
Lei Municipal Nº 5.442/2022, referente ao período de outubro de 2022;

4. Requerimento Nº 247/2022, de 28/11/2022, de autoria do Vereador Paulo 
Rogério Noggerini Júnior, que “Solicita a inclusão do Requerimento Nº 
247/2022, em regime de tramitação de urgência especial, na pauta da 41ª 
Sessão Ordinária, de 29/11/2022”. Aprovado por unanimidade em única 
discussão e votação nominal, com quórum de maioria absoluta.

Projetos do Executivo:
1. Projeto de Lei Nº 119/2022-E, de 07/11/2022, de autoria do Poder Executivo, 

que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 
226.231,19 (duzentos e vinte e seis mil, duzentos e trinta e um reais e 
dezenove centavos)”;

2. Projeto de Lei Nº 123/2022-E, de 23/11/2022, de autoria do Poder Executivo, 
que “Dispõe sobre alteração de nível salarial do cargo de Auxiliar de Educação 
Básica constante da Lei Municipal nº 2.208/1994”;

3. Projeto de Lei Nº 124/2022-E, de 24/11/2022, de autoria do Poder Executivo, 
que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de 
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

Projetos do Legislativo:
1. Projeto de Lei Nº 128/2022-L, de 07/10/2022, de autoria do Vereador Clovis 

Antonio Ocuma, que “Insere o ‘Dia do Balonismo’ no Calendário Oficial de 
Eventos da Estância Turística de São Roque”;

2. Projeto de Lei Nº 133/2022-L, de 21/11/2022, de autoria do Vereador Paulo 
Rogério Noggerini Júnior, que “Insere, no Calendário Oficial de Eventos da 
Estância Turística de São Roque, o ‘Festival José Cabinda’”.
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3. Projeto de Lei Nº 134/2022-L, de 22/11/2022, de autoria do Vereador William 
da Silva Albuquerque, que “Declara de utilidade pública o Instituto Restaurando 
e Impactando Vidas”;

4. Projeto de Lei Nº 136/2022-L, de 29/11/2022, de autoria do Vereador Rafael 
Tanzi de Araújo, que “Retifica a Lei Nº 3.201, de 8 de julho de 2008, que "Dá 
denominação de ‘Alameda Descanso das Nuvens’ a logradouro público 
localizado no Distrito de São João Novo”;

5. Projeto de Decreto Legislativo Nº 25/2022, de 23/11/2022, de autoria da 
Vereadora Cláudia Rita Duarte Pedroso, que “Dispõe sobre a concessão de 
Título de Cidadão São-Roquense ao Senhor Dr. Carlos Aparecido Grisólia 
Cordeiro”.

Requerimentos:
1. Vereador Paulo Rogério Noggerini Júnior: Nº 247 – “Requer informações 

sobre uso problemático das cores da bandeira LGBTQIAPN+ na campanha 
“Fique Sabendo”, veiculada recentemente nas mídias sociais da Prefeitura da 
Estância Turística de São Roque”.

Indicações:
1. Vereador Antonio José Alves Miranda: Nº 900 – “Indica roçada e limpeza na 

Estrada dos Venâncios, principalmente próximo à Escola do Mirim – Pavão”; Nº 
901 – “Indica a limpeza de bueiros e canaleta no Mirim – Pavão”; Nº 902 – 
“Indica a colocação de braço de luz na Rua da Praça, na altura do imóvel 
número 79, Bairro Mombaça”; Nº 903 – “Indica ‘tapa-buraco’, na Rua Cecília 
Meireles, no Jardim Santa Maria - Gabriel Piza”;

2. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 899 – “Indica o pagamento do Piso 
Nacional de Enfermagem”.

Moções:
1. Vereadora Cláudia Rita Duarte Pedroso: Nº 371 – “De Congratulações ao 

Instituto Federal São Paulo – Campos São Roque, aos Professores e 
Palestrantes pela realização da 2ª Semana da Consciência Negra 2022 onde 
ocorreram rodas de conversas e bate papo sobre o tema ‘O Brasil Também é 
Negro’”;

2. Vereador Diego Gouveia da Costa: Nº 376 – “De Congratulações à FATEC 
São Roque pela realização do primeiro FATECON HQs em comemoração aos 
dez anos da unidade”;

3. Vereadores Diego Gouveia da Costa, Antonio José Alves Miranda, Cláudia 
Rita Duarte Pedroso, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de 
Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, Newton 
Dias Bastos, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rafael Tanzi de Araújo, 
Rogério Jean da Silva, Thiago Vieira Nunes e William da Silva 
Albuquerque: Nº 370 – “De Congratulações ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito da cidade de Vargem Grande Paulista, Senhor Josué Silveira Ramos, 
eleito por unanimidade à presidência da Cioeste para o exercício de 2023”;

4. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Nº 378 – “De Congratulações aos 
Policiais Militares de São Roque pela exímia atuação em ocorrência de roubo à 
motocicleta no Bairro Paisagem Colonial”;

5. Vereador Thiago Vieira Nunes: Nº 377 – “De Congratulações ao Time de 
Futsal Feminino Sub-14 de São Roque pelo Vice-Campeonato conquistado no 
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42º Torneio Aberto de Futsal para Crianças e Adolescentes - Cruzeirinho 
Sorocaba 2022”;

6. Vereador William da Silva Albuquerque: Nº 369 – “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”;

7. Vereadores William da Silva Albuquerque, Diego Gouveia da Costa e 
Israel Francisco de Oliveira: 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”;

Matérias analisadas no expediente:
1. Moções de Pesar: a Mesa Diretora as encaminhará.
2. Indicações: a Mesa Diretora as encaminhará.
3. Moções de Congratulações: Nºs 371 e 377. Adiadas para a próxima sessão 

(42ª Sessão Ordinária) por unanimidade, a pedido dos autores. Nº 378. 
Prejudicada em razão da ausência do autor. Nºs 364, 369, 370 e 376. 
Aprovadas por unanimidade em única discussão e votação nominal, com 
quórum de maioria simples.

Tribuna:
Fizeram uso da Tribuna os(as) Vereadores(as): 1) Rafael Tanzi de Araújo; 2) 
Rogério Jean da Silva; 3) Antonio José Alves Miranda: “Boa noite a todos, 
nobres pares, Vereadora Dra. Cláudia, plateia presente, internautas que nos 
assistem. Senhor Presidente, falar sobre o que citou aqui o vereador Rafael 
Tanzi; na última sessão infelizmente não tive oportunidade de falar: primeiro o 
Vereador, quero parabenizar por estar assumindo e eu com certeza estarei 
junto nesta CAR, que estava na mão do Vereador Guilherme. Infelizmente ele 
também teve muitas dificuldades, mas não podemos esmorecer. Eu sempre 
falei aqui que tenho um grande respeito por esta empresa, Sabesp, sei muito e 
conheço a boa vontade do gerente Ricardo, mas precisa ter algo a mais. Ontem 
mesmo eu tive uma agenda com o Prefeito. Fui cobrar uma situação, Senhor 
Presidente, onde a prefeitura solicitou o orçamento para levar água lá na 
estrada Aguassaí (que a água só chega até o Patrimônio do Carmo, a entrada 
do condomínio ali). Infelizmente, há quatro meses atrás eu estive aqui com o 
superintendente aqui em São Roque, fiz essas cobranças, cheguei a dar como 
sugestão que atendesse essa população como atende o Mombaça, com poço 
artesiano, como atende a Vila Lino, que seria uma maneira também de estar 
levando água a esta população, que todos nós sabemos aqui, que a Prefeitura 
não se cansa. Ontem mesmo me ligaram do Jardim Camargo. É três carros de 
água, Prefeito Josué, e é a cada 15 dias como o Rafa falou: muita gente não 
tem um uma caixa de cinco mil que possa aguentar 15 dias. É quinhentos, mil, 
dois mil. E é duro, porque a gente fica sempre naquilo: vai faltar, alguém vai 
ligar, que o caminhão não foi, a dificuldade que nós temos... porque quando nós 
pedimos, o superintendente, mandei dois ofícios, ele mesmo me pediu: 
“encaminha para Tatuí”. E veio uma resposta que dá até vergonha de ler, 
porque não resolveram nada. Veja só, em 2012 venceu o contrato de 30 anos 
com a Sabesp com este município, e hoje já estamos indo para mais 10 anos: já 
são 40 anos. Vereador Rafael Tanzi, essa CAR tem que sair e o nosso papel é 
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cobrar, porque esse planejamento que eles falam, isso não existe, porque eu 
nunca vi nenhum prolongamento São Roque até hoje, desde que eu estou aqui; 
em dois anos de mandato nunca vi chegar água a lugar nenhum, mesmo a 
pessoa pagando, mesmo a Prefeitura assumindo o compromisso de pagar a 
ligação, o prolongamento, porque a água não é de graça. O povo quer água, 
eles querem pagar, mas eles querem ter respeito. Esse papo de que a rua não 
é oficial, que ela não pode entrar, isso é subumano. Isso não pode acontecer 
porque é o direito à vida. É água, energia, é o direito do cidadão, eles querem 
ter o respeito de pagar o que eles merecem. E, portanto, Vereador, estaremos 
juntos. Gostem ou não o nosso papel é cobrar e a água tem que chegar. São 
Roque tem uma extensão muito grande de área rural e muita gente tem 
problema com esses poços caipiras. Tem uma região ali que eu levei os 
documentos lá, onde tem o cidadão que tem o poço artesiano que vende a 500 
reais o caminhão de água e os vizinhos tudo em volta com os postos secos. É 
um absurdo um negócio desse. Então pode contar comigo: estaremos juntos de 
cobrar e fazer com que prevaleça esse contrato. Que o contrato fala que a cada 
quatro anos tem que sentar para rever. E tem anos que não sentam para rever 
esse contrato, infelizmente. De outro lado, Senhor Presidente, eu vou aproveitar 
aqui o Prefeito de Josué, porque queira ou não, a tarifa zero, eu também li essa 
matéria do Prefeito, que o Governo Federal também tem essa predisposição de 
analisar. E só nós sabemos com essa dificuldade hoje dos trabalhadores, como 
é duro você até sair para pedir emprego, levar currículo, pagar ida e volta, não é 
fácil e o parabenizo por isso. Já levei também essa proposta para o Guto 
avaliar. Hoje nós recebemos um documento aqui um documento da da 
Prefeitura onde, no mês de outubro, houve um subsídio de 499 mil. Se falava lá 
atrás que ia ser mais de 1 milhão e tá vendo que o povo precisa do transporte 
público. E São Roque que hoje tem uma passagem até mais em conta da 
região, tirando Vargem Grande, que graças a Deus lá é zero, que a nossa luta é 
essa: que o trabalhador, que o cidadão tem o direito de vir e possa se deslocar. 
Estou levando a proposta para o Prefeito, também já fiz o documento onde aos 
domingos também ele possa liberar essa catraca, no mínimo aos domingos, 
para que as pessoas possam se deslocar. Porque durante a semana eles vão 
trabalhar e muitas vezes falta alguma coisa para eles. Portanto, é muito 
importante isso de ver que realmente as pessoas, quanto mais usuários tem, 
diminui o subsídio. Está se provando isso aqui. Falava-se de um milhão, hoje 
não tá chegando nem a 500 mil de subsídio. Isso é do mês de outubro de 22, o 
mês passado, né. Recebemos agora aqui, uma carta. De outro lado eu gostaria 
também de parabenizar a diretora Marina, como sempre eu faço, que eu 
sempre fui uma pessoa muito grata. E a gente tem que sempre aprender, nós, 
como Vereadores, não temos poder nenhum de mandar em nada na Prefeitura, 
nós vamos lá sempre pedir. Sempre pedir que as pessoas façam o que venha 
melhorar a vida das pessoas lá na frente que nós representamos. E nós 
sabemos São Roque também, com quase 290 km de estrada de terra, é uma 
época difícil, onde se passa uma máquina, vem a chuva e estraga todo o 
trabalho. Não é fácil. Eu até vi o Presidente Julio, tinha visto um trabalho lá em 
Piedade, Presidente, aquele trabalho que é um tipo de material que talvez tenha 
uma durabilidade maior nas estradas de terra, porque hoje mesmo me ligaram 
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lá do Mombaça a máquina estava lá que não tem nem 15 dias, que passou a 
chuva, veio, estragou tudo e é subida, é complicado. E por isso que eu sempre 
parabenizo o Departamento de Obras. A cidade é muito grande tem muitas 
dificuldades. A Marina tem meu respeito, o engenheiro Diego, toda a equipe dos 
trabalhadores que estão lá no Departamento de Obras. Eu sempre estou aí, eu 
que tenho atuado nos bairros mais distantes, Mombaça, Pavão, o próprio 
Jardim Camargo, Suíça Paulista, que têm dificuldades tremendas também. 
Como eu entendo que o vereador Jean falou, viu, aquela ponte também, eu já 
fiz o pedido. Infelizmente não é só limpeza do córrego, precisa fazer um 
trabalho, eu vi ontem. Mandaram a foto para mim que encheu de novo. Eu já 
tenho o pedido lá, já tinha levado para o Planejamento, para que faça um 
trabalho, que possa trocar aquela tubulação, mudar o trajeto ali, porque não é 
só limpar o córrego. Infelizmente toda a chuva forte vai lá e inunda. Portanto, 
Senhor Presidente, encerro aqui minha palavra. Agradeço a todos, boa noite a 
todos, que Deus abençoe a todos vocês. [Concede aparte ao Vereador Paulo 
Rogério Noggerini Júnior.] Na verdade, tem duas situações ali, porque ela pode 
vir lá de Cotia, que ela começa ali no início do da área dos quilombolas e vai até 
a divisa lá com Cotia, ali na Bunjiro Nakao, né. Pode vir de lá, em torno de 2 km. 
Só que até o próprio Vereador que veio conversando, quando as coisas vêm de 
Cotia é até mais fácil, não é Júlio? A superintendência que atende a regional 
infelizmente São Roque não pertence a Cotia, fica dependendo do Botucatu e 
de Tatuí. Então fica mais difícil ainda. Mas eu acredito que se a linha chegar vai 
atender a todos. Tanto ali os quilombolas como o próprio Patrimônio do Carmo. 
Eu acredito que em torno de duas mil residências eram beneficiadas ali, com 
chegando essa água lá, beleza? Muito obrigado e boa noite a todos”; 4) Claudia 
Rita Duarte Pedroso; 5) Diego Gouveia da Costa.

Ordem do Dia:
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 
Souza Gouveia”. Aprovado por unanimidade em única discussão e votação 
nominal, com quórum de maioria qualificada;

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”. Aprovado por 
unanimidade em única discussão e votação nominal, com quórum de maioria 
qualificada;

3. 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 
segunda discussão e votação nominal, com quórum de maioria absoluta;

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

Explicação Pessoal: 

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’

6

Pronunciaram-se na seção de Explicação Pessoal os(as) Vereadores(as): 1) 
Paulo Rogério Noggerini Junior. 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=q9
5yqZ1XKq4.

Encerram-se os trabalhos às 21h16min.

JULIO ANTONIO MARIANO
(JULIO MARIANO) 

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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