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Ata da 1ª Sessão Ordinária de 7 de fevereiro de 2023. 
3º Período Legislativo Ordinário - 18ª Legislatura. 

Presidência: Rafael Tanzi de Araújo, Thiago Vieira Nunes 
 e Newton Dias Bastos. 

Secretaria: Diego Gouveia da Costa e Antonio José Alves Miranda. 
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 18:13. 
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 43ª Sessão Ordinária, de 12/12/2022; 
2. Leitura e votação da Ata da 38ª Sessão Extraordinária, de 12/12/2022; 
3. Leitura e votação da Ata da 39ª Sessão Extraordinária, de 12/12/202; 
4. Leitura e votação da Ata da 1ª Sessão Extraordinária, de 27/01/2023; 
5. Leitura e votação da Ata da 2ª Sessão Extraordinária, de 27/01/2023. As Atas 

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

6. Leitura dos Relatórios mensais sobre a prestação de contas ao Poder 
Legislativo Municipal, em face dos contratos celebrados com empresas 
concessionárias do serviço de transporte público municipal, em atendimento 
à Lei Municipal nº 5.442/2022, de 1º de junho de 2022, referentes aos meses de 
novembro e dezembro de 2022 e janeiro de 2023; 

7. Leitura dos Ofícios Nºs 004 e 135/2023, referentes à prestação de contas ao 
Poder Legislativo Municipal no tocante ao uso de emendas parlamentares 
pelo Poder Executivo Municipal, em atendimento à Lei Municipal nº 
5.537/2022-L; 

8. Leitura dos Balancetes de despesas da Câmara Municipal da Estância 
Turística de São Roque, referentes aos meses de novembro e dezembro de 
2022; 

9. Leitura do Edital Nº 1/2023-L, que “Torna Público que se encontram na 
Câmara Municipal as Contas da Administração Financeira, Orçamentária e 
Patrimonial do Município da Estância Turística de São Roque – Exercício 
2020 – Parecer do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo”; 

10. Leitura do Edital Nº 4/2023-L, que convoca audiência pública, a ser realizada 
em 14/02/2023, às 9h00, referente à demonstração e avaliação do 
cumprimento das metas fiscais do 6º bimestre e do 3º quadrimestre do ano 
de 2022”; 

11. Leitura do Edital Nº 5/2023-L, que convoca audiência pública, a ser realizada 
em 14/02/2023, às 14h00, referente à demonstração do relatório do 3º 
quadrimestre de 2022, com informações sobre a aplicação de recursos, 
auditorias, oferta e produção de serviços e indicadores da área de saúde. 
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Projetos do Executivo: 
1. Projeto de Lei Nº 10/2023-E, de 06/02/2023, de autoria do Podre Executivo, que 

“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 
11.940.000,00 (onze milhões, novecentos e quarenta mil reais)”; 

2. Projeto de Lei Nº 11/2023-E, de 06/02/2023, de autoria do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 165.000,00 
(cento e sessenta e cinco mil reais)”. 

Projetos do Legislativo: 
1. Projeto de Lei Nº 139/2022-L, de 07/12/2022, de autoria do Vereador Guilherme 

Araujo Nunes, que “Reconhece o artesanato local como de interesse cultural, 
social e turístico para o Município da Estância Turística de São Roque”; 

2. Projeto de Lei Nº 1/2023-L, de 03/01/2023, de autoria da Vereadora Cláudia 
Rita Duarte Pedroso, que “Denomina ‘Praça Tino Duarte’ praça localizada no 
Jardim Villaça”; 

3. Projeto de Lei Nº 5/2023-L, de 20/01/2023, de autoria do Vereador Guilherme 
Araujo Nunes, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade quanto ao acompanhamento 
por profissional de saúde do sexo feminino durante a realização de exames ou 
procedimentos que utilizem de sedação ou anestesia que induzam a 
inconsciência do paciente e à presença de acompanhante durante os exames 
sensíveis no âmbito da Estância Turística de São Roque”; 

4. Projeto de Lei Nº 7/2023-L, de 02/02/2023, de autoria do Vereador Rogério 
Jean da Silva, que “Dá denominação de ‘Travessa Oscar Correia de Moraes’ a 
via localizada no bairro do Carmo; 

5. Projeto de Resolução Nº 2/2023, de 27/01/2023, de autoria da Mesa Diretora, 
que “Dispõe sobre o Regulamento Geral da Nova Lei de Licitações e Contratos 
(Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021) no âmbito da Câmara Municipal da 
Estância Turística de São Roque”; 

6. Projeto de Resolução Nº 3/2023, de 06/02/2023, de autoria da Mesa Diretora, 
que “Altera os Anexos I e II da Resolução Nº 2/2019, que ‘Dispõe sobre a 
reestruturação administrativa da Câmara Municipal de São Roque, Estado de 
São Paulo, e dá outras providências’”. 

Requerimentos: 
1. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 1 - Solicita informações referentes a 

locação de imóveis por parte da Prefeitura Municipal de São Roque; Nº 2 - 
Solicita informações referentes aos repasses efetuados por parte da Prefeitura 
de São Roque ao longo do ano de 2022 para as entidades assistenciais, bem 
como os repasses efetuados às clinicas de recuperação conveniadas com o 
Município; Nº 3 - Solicita informações relacionadas aos cargos comissionados da 
Prefeitura de São Roque, bem como aos Órgãos de Deliberação Coletiva - 
Comissões Internas - existentes; Nº 4/2023 - Solicita informações a respeito do 
Pregão Presencial nº 051/2022, realizado pela Prefeitura de São Roque. 

Indicações: 
1. Vereador Antonio José Alves Miranda: Nº 38 - Indica ao Poder Executivo os 

serviços de motonivelamento e cascalhamento nas ruas do Bairro Rosário de 
Ouro; Nº 39 - Indica ao Poder Executivo os serviços de pavimentação asfáltica 
na Estrada do Capim Fino, Bairro Mirim; Nº 40 - Indica ao Poder Executivo os 
serviços de pavimentação asfáltica na Estrada Municipal Emil Scaff e Rua das 
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Primaveras do Mombaça, Bairro Mombaça; Nº 41 - Indica ao Poder Executivo a 
implantação de Creche Municipal na antiga EMEIF Bruno Francisco Chiarato, 
Bairro Sorocamirim; Nº 42 - Indica ao Poder Executivo a manutenção da Estrada 
do Capim Fino com raspagem asfáltica, na área que abrange a EMEIF Prof.ª 
Rutte Rodrigues de Carvalho, no Bairro Mirim; Nº 50 - Indica manutenção e 
limpeza na Viela Therezinha Cristanelli, no Bairro Junqueira; Nº 51 - Indica 
motonivelamento e cascalhamento na Rua Benedito João Vieira, Bairro Alpes do 
Guaçu, reiterando a Indicação nº 820/2022; Nº 52 - Indica motonivelamento e 
cascalhamento em todas as vias do Bairro Mombaça; Nº 53 - Indica 
motonivelamento e cascalhamento nas vias do Bairro Caetê; Nº 54/2023 - Indica 
roçada e limpeza na Rua Dr. Julio de Lucca, no Taboão; 

2. Vereadora Cláudia Rita Duarte Pedroso: Nº 2 - Indica o uso de massa 
asfáltica para pavimentação da Rua Ondina Angiolucci Della Déa, Vila Aguiar; Nº 
3 - Ratifica pedido de podas de árvores na Avenida Santa Rita, em toda 
extensão do Clube Atlético Paulistano; Nº 4 - Ratifica pedido de limpeza, com 
urgência, do rio que margeia a Avenida Gerson Nastri e Avenida Albertino de 
Castro Prestes; Nº 13 - Solicita ao Poder Executivo que realize demarcação 
individual das vagas de estacionamento, principalmente na Avenida Santa Rita 
(em toda a extensão); Nº 14 - Indica adequação da legislação municipal quanto 
ao direito a redução de jornada do(a) servidor(a) que tenha filho(a) com 
deficiência, conforme matéria do Supremo Tribunal Federal; Nº 15 - Solicita ao 
Poder Executivo que interceda junto ao DER para este realizar análise de 
viabilidade para a colocação de radares, no acesso à Castello, como forma de 
controle da velocidade; Nº 16 - Indica manutenção do leito carroçável, e 
cascalhamento ou utilização de raspa asfáltica na Estrada da Batalha, Bairro do 
Pavão, Canguera, em toda a sua extensão; Nº 26 - Indica pintura das paredes e 
muros da EMEI Dona Renée Santiago, na Vila Aguiar, bem como capinagem do 
bosque próximo a ela, mantendo as árvores preservadas, somente com podas 
eventualmente necessárias; Nº 48 - Indica providências, junto ao Departamento 
de Obras, para que providencie a roçada e limpeza do terreno de propriedade 
pública, localizado na Rua Carmelina Crem de Aguiar, na Vila Aguiar; Nº 
49/2023 - Indica instalação de lixeiras para lixo orgânico e reciclável na Rua 
Tenente Francisco Luiz de Campos, em frente aos nºs 328 e 308 da calçada do 
cemitério; 

3. Vereador Clovis Antonio Ocuma: Nº 1 - Indica a colocação de uma vaga para 
"Carga e Descarga" na Rua Manoel da Costa, em frente ao WI Extintores; Nº 
23/2023 - Indica o asfaltamento da Rua José Pereira Jordão, que fica na altura 
do KM 54 da Rodovia Engenheiro René Benedito Silva, em frente ao "GA 
Blocos", na Volta Grande; 

4. Vereadores Clovis Antonio Ocuma e Thiago Vieira Nunes: Nº 25/2023 - 
Indicam a instalação de iluminação de LED nas vias do Bairro Volta Grande; 

5. Vereador Diego Gouveia da Costa: Nº 5 - Indica o recapeamento da Rua Pio 
XII, no Jardim Mosteiro; Nº 6 - Indica o asfaltamento da Rua Ourinhos, na Vila 
Nova; Nº 7 - Solicita providências para que a contratação dos cuidadores seja 
realizada de maneira a garantir que não haja falta de profissionais, durante todo 
o ano letivo; Nº 8 - Indica a implantação de pontos de LED na Vila São Rafael; 
Nº 9 - Indica a implantação de pontos de LED na Vila Natal; Nº 10 - Solicita que 
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os bairros Jardim Mosteiro e Jardim Villaça sejam contemplados pelas ações do 
"Programa Meu Bairro Mais Bonito"; Nº 11 - Indica o asfaltamento da Estrada do 
Engenho; Nº 12 - Indica a reforma do campinho dos Alpes do Guaçu, na Rua 
Cardeal; Nº 18 - Indica a troca de todos os pontos de ônibus (abrigos) do centro; 
Nº 19/2023 - Indica ao Poder Executivo que o valor do Auxílio Alimentação seja 
reajustado anualmente, conforme os índices de inflação anual, na mesma época 
da revisão geral anual dos servidores públicos municipais; 

6. Vereador Guilherme Araujo Nunes: Nº 55/2023 - Indica a criação de Lei que 
institua a concessão da "Diária Especial de Atividade Complementar" (DEAC) na 
Estância Turística de São Roque; 

7. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Nº 37 - Indica instalação de LED 
nas vias dos bairros Guaçu e Candor, e na Estrada do Rosário; Nº 45 - Indica 
instalação de LED nas vias da Vila Aguiar; Nº 47/2023 - Indica motonivelamento 
e cascalhamento nos bairros Campininha de Cima e Campininha de Baixo, bem 
como manutenção do córrego local; 

8. Vereador Paulo Rogério Noggerini Júnior: Nº 17 - Indica a construção de 
parque linear na margem do rio localizado na R. Vereador Rodolfo Artur Salvetti; 
Nº 43 - Indica a criação de linha de transporte público feita por ônibus 
biarticulado, para suprir a dupla demanda dos alunos do IFSR e dos moradores 
do Bairro Paisagem Colonial; Nº 44 - Indica instalação de LED no Bairro do 
Carmo; Nº 46/2023 - Indica o oferecimento de cursos do Programa Qualifica São 
Roque voltados para a população do Quilombo do Carmo, uma vez que muitos 
dos trabalhadores da localidade carecem de maiores oportunidades de 
crescimento profissional e especialização de mão de obra; 

9. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 21 - Indica a elaboração e o 
encaminhamento de Projeto de Lei dispondo sobre a concessão de anistia, 
visando a regularização de edificações no âmbito de nossa Cidade, reiterando o 
Ofício Vereador nº 181/2022; Nº 22 - Indica a construção de uma nova ponte na 
Rua Capitulina dos Santos, Bairro do Pavão, reiterando o ofício 1119/2022; Nº 
24/2023 - Indica providências, junto ao Departamento de Saúde, buscando a 
viabilidade do fornecimento de café para as crianças e demais pacientes que 
passam pelas unidades de saúde para coleta de sangue para exames; 

10. Vereador Thiago Vieira Nunes: Nº 27 - Solicita iluminação de Led em todas 
ruas do Bairro Volta Grande; Nº 28 - Solicita iluminação de luz Led em todo o 
Distrito de São João Novo; Nº 29 - Solicita a troca do playground na EMEI 
Paulino Pereira, Bairro Volta Grande; Nº 30 - Solicita a troca do playground na 
EMEI Euclides da Costa, Bairro São João Velho; Nº 31 - Solicita a troca do 
playground na EMEI São João Novo; Nº 32 - Solicita a compra de um 
playground novo para a CMEI Armando Anéas Nunes, São João Novo; Nº 33 - 
Solicita, que se necessário, realize a troca desses playgrounds já existentes em 
estados ruins, por novos, nas seguintes unidades escolares: EMEI Paulino 
Pereira no Bairro Volta Grande, EMEI Euclides da Costa em São João Velho, 
EMEI São João Novo, CMEI Armando Anéas Nunes, Distrito de São João Novo; 
Nº 34 - Solicita a pavimentação das ruas Silva e Vinhas, Joaquim Borges de 
Souza, e Renata, localizadas na Vila Vinhas em São João Novo; Nº 35 - Solicita 
pavimentação na Rua Juvenal Rocha, Volta Grande; Nº 36/2023 - Solicita 
pavimentação nas ruas Emídio Castanho, Donatila Rodrigues, Alcino Correa de 
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Godoy, Ataliba Paulino, José Carlos Saraiva Massucatto - Kiki, Vicente Canno, e 
João Bosco Cano, localizadas no São Julião, Distrito de São João Novo. 

Moções: 
1. Vereadores Antonio José Alves Miranda, Julio Antonio Mariano e Newton 

Dias Bastos: Nº 18/2023 - De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor 
Anercides Valente; 

2. Vereadora Cláudia Rita Duarte Pedroso e Vereadores Diego Gouveia da 
Costa e Julio Antonio Mariano: Nº 391/2022 - De Congratulações ao 
Departamento de Turismo, Desenvolvimento Econômico, Esporte e Lazer - 
Divisão de Turismo da Prefeitura da Estância Turística de São Roque pela 
realização da 1ª Semana de Turismo de São Roque e pela contribuição para a 
conquista do 1º Lugar no Prêmio "Top Destinos Turísticos 2022" na categoria 
Turismo Gastronômico; 

3. Vereadores Diego Gouveia da Costa, Newton Dias Bastos e Marcos 
Roberto Martins Arruda: Nº 22/2023 - De Pesar pelo falecimento do ilustre 
repórter Nelson Bertolini; 

4. Vereadores Diego Gouveia da Costa, Paulo Rogério Noggerini Júnior e 
Cláudia Rita Duarte Pedroso: Nº 13/2023 - De Congratulações a Murilo 
Weishaupt Tarcha pela participação da segunda edição do Mister Brasil Trans; 

5. Vereadores Diego Gouveia da Costa, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Julio 
Antonio Mariano e Cláudia Rita Duarte Pedroso: Nº 19/2023 - De Aplauso ao 
deputado estadual Caio França e ao governador de São Paulo Tarcísio Freitas 
pela autoria e sanção, respectivamente, da Lei nº 17.618/2023, que “Institui a 
política estadual de fornecimento gratuito de medicamentos formulados de 
derivado vegetal à base de canabidiol, em associação com outras substâncias 
canabinoides, incluindo o tetrahidrocanabidiol, em caráter de excepcionalidade 
pelo Poder Executivo, nas unidades de saúde pública estadual e privada 
conveniada ao Sistema Único de Saúde – SUS”; 

6. Vereadores Israel Francisco de Oliveira, Julio Antonio Mariano e Diego 
Gouveia da Costa: Nº 20/2023 - De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor 
Antônio do Prado "Toninho Xororó"; 

7. Vereadores Julio Antonio Mariano e Antonio José Alves Miranda: Nº 
23/2023 - De Congratulações à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de 
São Roque pelos 150 anos de inestimáveis serviços prestados pela instituição à 
população do Município e região; 

8. Vereador Newton Dias Bastos: Nº 4 - De Pesar pelo falecimento da estimada 
Senhora Maria de Lurdes Cunha; Nº 5 - De Pesar pelo falecimento do estimado 
Senhor Luiz Carlos Fermiano; Nº 6 - De Congratulações ao jovem piloto de 
motocross Leonardo Salvetti Paschoal Massi “Léo Massi” pela conquista do 
Vice-Campeonato Paulista de Motocross; Nº 12/2023 - De Congratulações ao 
Escritório Contábil Stefani Lima ltda pelo 29º aniversário de sua fundação; 

9. Vereadores Newton Dias Bastos, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Julio 
Antonio Mariano e Marcos Roberto Martins Arruda: Nº 7/2023 - De Pesar 
pelo falecimento do estimado Senhor Florio Guzzon Junior; 

10. Vereador Paulo Rogério Noggerini Júnior: Nº 382/2022 - De Congratulações 
à Comissão Organizadora do XI Festival de Teatro Estudantil Vasco Barioni; Nº 
8/2023 - De Repúdio ao ato terrorista perpetrado por militantes bolsonaristas à 
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Praça dos Três Poderes, em Brasília (DF), em 8 de janeiro de 2023; 
11. Vereadores Paulo Rogério Noggerini Júnior e Antonio José Alves Miranda: 

Nº 21/2023 - De Pesar pelo falecimento da ilustre jornalista, repórter e 
apresentadora Glória Maria; 

12. Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Nº 396/2022 - De Pesar pelo falecimento da 
estimada Senhora Gecy Cobello Porfírio; Nº 24 - De Pesar pelo falecimento do 
Senhor Arnaldo de Ávila e Silva; Nº 25 - De Pesar pelo falecimento do Senhor 
Benedito Sales de Oliveira; Nº 26/2023 - De Pesar pelo falecimento do estimado 
Senhor Antônio Octávio Sobrinho; 

13. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 9 - De Congratulações ao Senhor Delfino 
Barbosa da Silva em face do resultado conquistado na Corrida de São Silvestre 
de 2022; Nº 15 - De Pesar pelo falecimento do estimado senhor João da Silva 
Albuquerque.; Nº 16/2023 - De Pesar pelo falecimento do estimado senhor 
Heraldo Neri Borges; 

14. Vereadores Rogério Jean da Silva, Julio Antonio Mariano, Cláudia Rita 
Duarte Pedroso e Newton Dias Bastos: Nº 3/2023 - De Pesar pelo falecimento 
do estimado Senhor Francisco Carlos Canavezzi de Oliveira; 

15. Vereadores Rogério Jean da Silva e Newton Dias Bastos: Nº 2/2023 - De 
Pesar pelo falecimento da estimada Senhora Elza Menegatti; 

16. Vereadores Rogério Jean da Silva, Newton Dias Bastos, Rafael Tanzi de 
Araújo, Julio Antonio Mariano, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Antonio José 
Alves Miranda, Guilherme Araujo Nunes, Diego Gouveia da Costa, Israel 
Francisco de Oliveira e Marcos Roberto Martins Arruda: Nº 1/2023 - De 
Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Carlos Alberto Silveira Mello - 
Carlão do Fórum; 

17. Vereador Thiago Vieira Nunes: Nº 11/2023 - De Pesar pelo falecimento do 
estimado Senhor José Reinaldo Machado da Silva; 

18. Vereadores William da Silva Albuquerque, Paulo Rogério Noggerini Júnior 
e Diego Gouveia da Costa: Nº 10/2023 - De Congratulações à Qualiser 
Organização Contábil pelo 24º aniversário de sua fundação. 

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 382/2022, 12 e 13/2023. Adiadas para a 

próxima sessão. As demais Moções de Congratulações foram aprovadas por 
unanimidade em única discussão e votação nominal, com quórum de maioria 
simples. Moções de Repúdio e Aplauso: Aprovadas por unanimidade em única 
discussão e votação nominal, com quórum de maioria simples. 

4. Tribuna: 
Fizeram uso da Tribuna os(as) Vereadores(as): 1) José Alexandre Pierroni 
Dias: “Boa noite a todos, Senhor Presidente, Senhor Presidente Rafael, Senhor 
vice-presidente Niltinho Bastos, segundo vice-presidente Niltinho Bastos, ele 
sabe da história que vice já não é grande coisa, segundo vice é menos ainda. 
Vou começar aqui falando do serviço de hemodiálise, uma breve colocação, um 
serviço tão importante, que por diversas vezes já estive aqui pondo a minha 
posição, fazendo as cobranças, novamente farei mais cobranças e inaugurando 
essa Tribuna, que seja uma Tribuna muito eficiente, que chegue aos ouvidos de 
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quem realmente tem que ouvir e tem que fazer,  porque o papel do Executivo não 
é fazer festa não, Niltinho, o papel do Executivo é executar, é mostrar porque 
está lá, esse negócio de fazer festa todo final de semana, não tá levando isso em 
nada, as águas rolando... as estradas rurais estão acabadas, o serviço de 
manutenção preventiva não houve. Tem cidadão São-Roquense que não está 
conseguindo ter o direito de ir e vir, nós estamos mostrando na Paisagem 
Colonial, no Centro, do Vinhedo, locais que não estão tão afastados assim da 
cidade não, e a população tem reclamando. E o que é mais importante dessa 
Prefeitura é o setor de obras. E o setor de obras, o telefone deles, normalmente, 
está sem funcionamento. Então vou falar de hemodiálise, um breve histórico: a 
Prefeitura em 2022 firmou convênio com, desculpe, em 2002 firmou convênio 
com o governo federal para a construção de um centro de hemodiálise. Veio, 
então, uma parte do recurso federal, e uma parte do municipal. E fizeram o 
prédio onde houve o credenciamento mais tarde da nossa hemodiálise. Em 2006 
foi pedido o credenciamento, mas pelo fato de São Roque não ter uma 
quantidade grande desses pacientes e também o fato da Clínica Lund, lá em Itu 
ter sido credenciada, naquele momento, a DSR de Sorocaba achou por bem não 
fazer o começo das atividades, só que em 2011, se viu a necessidade de que 
houvesse mais esse Centro de Diagnóstico, então em 31 de agosto, foi feita uma 
lei para fazer o credenciamento e dar início às atividades do [inaudível]. Só que 
em março de 2019, infelizmente, esse grupo que estava fazendo esse serviço, 
por uma questão de erro sobre erros de contaminação das pessoa que estavam 
lá, mortes prematuras, infecções que poderiam ser, ter sido evitadas, levou ao 
descredenciamento e ao fechamento desse serviço tão importante para nossa 
população, isso gerou um tipo de transtorno enorme, porque os pacientes de São 
Roque foram transferidos para Sorocaba e Itu, tiveram que que passar em 
separado pelas máquinas de hemodiálise, porque havia contaminação do sangue 
dessas pessoas, fazer desinfecção, fazer a cura dessas pessoa porque, no meu 
entender, haveria mais e mais mortes. Então tudo isso foi feito com uma 
agilidade bem grande, porque, se não tivesse havido essa interdição, haveria um 
desfecho muito pior. E agora ficou o pepino, ficou o problema. Qual que é o 
problema? O problema, que o prédio levou um certo tempo para fazer com que 
voltasse à municipalidade. E pudesse fazer nova licitação. Só que isso não 
acontece. Qual o impedimento? Já é a terceira vez que estou subindo aqui nessa 
tribuna para falar desse problema. Então, é muito auê, muita festa. Mas as 
pessoas que sofrem de hemodiálise, que precisam ser levadas e de madrugada 
para Itu, para Sorocaba, fazer esse serviço. Estão sobre risco, porque a pessoa 
com insuficiência renal, é uma pessoa fragilizada, ela perde massa muscular, ela 
perde consciência. Uma, duas, três horas na máquina, acaba com a saúde da 
pessoa. Elas estão vivendo um momento muito difícil. Ela, a família, toda a 
comunidade e esse serviço emperrado. Então eu já fiz há algum tempo um bom 
requerimento e surtiu algum efeito. Na data dezesseis de maio de dois mil e vinte 
e dois, o antigo Diretor do Departamento de Saúde, o Dr. Redda, mandou para 
DSR os questionamentos dizendo que a Prefeitura queria que houvesse o 
retorno das atividades. Daí em setembro veio a resposta. Uma demora, né! 
Manda e-mail. Em fevereiro a resposta vem em setembro, quase seis, sete 
meses, quase nasce uma criança nesse intervalo. Aí, mandou a relação dos 
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documentos necessários para que haja a volta da hemodiálise, ao 
credenciamento de uma nova equipe. E eu quero saber: o que foi feito de 
setembro de 2022 com essa resposta até agora? Tá engavetado? eu acho que tá 
engavetado! ADRS tem interesse que volte esse serviço? Não é questão de 
interesse, é uma questão humanidade, uma questão de saúde pública. Até 
quando, a gente vai ter que ficar de olhos fechados a isso? Ou subir aqui para 
falar amenidades? A dar parabéns para as pessoas. A gente tem que cuidar da 
vida do funcionário, da vida do cidadão, da vida da criança. Não achar que a 
política é feita só de aplauso. Quer aplauso, vai ser ator, vai ser cantor, não vai 
ser homem público. Aqui a gente está para pôr o dedo na ferida. E quero dar os 
parabéns às contas do Prefeito Cláudio Góes, pela sua aprovação. Porque só 
quem vive na vida pública e tem responsabilidades sabe o quanto é difícil uma 
conta pública ser aprovada. E trabalhar com dinheiro é muito fácil. Trabalhar com 
caixa cheia é fácil. Pode comprar isso hoje, pode comprar aquilo amanhã. Pode 
fazer planejamento. O duro é trabalhar com salário mínimo, é trabalhar com 
dinheiro contado gota a gota, é fazer com que quando chegar lá no fim do mês, 
as contas batem. Não dever nada para ninguém. Então, o homem público se faz 
junto com as dificuldades, coisa que a gente não viu com esse prefeito 
dificuldade financeira nenhuma. Só vimos um gasto grande, em tudo. Mas como 
a gente pensa, o mundo dá voltas. As coisas vão se transformando, e haja visto o 
resultado das urnas, que não foi muito favorável a aqueles que só pensam no 
bem próprio, obrigado!”; 2) Julio Antonio Mariano; 3) Newton Dias Bastos e 4) 
Paulo Rogério Noggerini Junior. 

Ordem do Dia: 
1. 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’". O Vereador Paulo 
Rogério Noggerini Júnior, por meio de requerimento verbal, solicitou o adiamento 
da discussão para a próxima sessão, o qual foi aprovado por unanimidade, em 
única discussão e votação nominal. 

2. Requerimentos Nºs 1, 2, 3 e 4/2023. Aprovados 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) 
Thiago Vieira Nunes; 2) William da Silva Albuquerque; 3) Antonio José 
Alves Miranda: “Boa noite a todos, Senhor Presidente, internautas que nos 
assiste. Senhor Presidente, primeiramente eu quero deixar aqui o meu 
contentamento que, no dia de ontem, estive cedo, junto ao Prefeito, com a 
Diretoria de Educação entregando a escola reformada, a escola José Luiz Pinto, 
no Gabriel Piza. E, vi a alegria das crianças, das mães... dos seus filhos 
retornarem a aquela escola que é uma escola muito boa, bem estruturada, que 
esteve em determinado momento com a possibilidade de ser derrubada. E, 
graças a Deus, está lá, Voltou. Tirou aquela aflição dos pais que tinham das 
crianças irem através de ônibus lá para a vila Mike. E mais contente ainda 
porque ontem também começou a distribuição dos materiais escolares. E muitas 
coisas virão... Eu também estou contente. E é isso que importe: é a gente fazer 
um trabalho. Como alguns Vereadores vieram aqui reclamando desses 
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pessimistas, dos urubus da Estância, que só vivem para declinar contra nós. Nós 
estamos aqui, principalmente, e eu deixo claro que o meu trabalho é com a 
sociedade. Eu não esquento a cabeça porque eu não me envolvo muito com 
essa questão do Facebook, porque eu uso para mostrar o meu trabalho e é isso 
que é importante para mim e para isso que eu fui eleito. Eu sempre vim nessa 
casa defendendo o Departamento... a Diretoria de Obras e não deixo de 
defender a Marina, o Engenheiro Diego, todos aqueles trabalhadores que 
compõem aquela diretoria, porque eu reconheço o trabalho dele desse 
município. Nós sabemos que estamos em uma fase difícil, onde a chuva, que é 
sempre bem-vinda, mas tudo que é demais também termina estragando. E, nós 
estamos recebendo chuvas desde a primavera, nós vivemos em um município 
onde o relevo geográfico é muito difícil, é muito difícil, é muito morro, muitas 
dificuldades e quiçá São Roque toda pudesse estar nesse momento asfaltada, 
mas nós sabemos que isso é impossível. Portanto, eu agradeço sempre. Ontem 
estive lá no túnel. Hoje me falaram que cedeu o asfalto. Ontem eu sai de lá 
debaixo de chuva, acompanhei o trabalho lá do Campininha. Como aqui na 
Estrada do Pessegueiro. Eu solicitei quando eu vi a situação na sexta-feira. No 
sábado, a máquina foi lá, no domingo tinham estragado tudo. Então, é trabalho 
perdido infelizmente. É um local muito difícil. É por isso que eu agradeço sempre 
à Marina e sei do trabalho que ela faz aqui nesse município. Da mesma maneira, 
Senhor Presidente, eu venho aqui defender o nosso Prefeito: Prefeito Guto Issa. 
E defendo sempre porque tem um trabalho transparente nesse município, eu 
não vi nada que comprometa a transparência e a credibilidade do Prefeito. Eu 
vejo o que está aí. Temos diversas licitações, sabemos que temos dificuldades, 
mas não acredito que o Prefeito Guto Issa participe de alguma tramoia. Isso eu 
falo por mim e eu acredito que é o mesmo ideal de toda a base que aqui 
defende. E hoje, é por isso que, com todas dificuldades, a cidade ainda acredita 
no Prefeito Guto Issa. E é, portanto, que eu estrei sempre defendendo aqui. 
Respeito todo mundo, respeito as opiniões alheias, não tenho nada a ver com a 
opinião de cada um, mas a minha fala sempre vai defender o que acho que é 
justo, o que eu acho que está correto. E é, portanto, Prefeito Guto: a base apoia. 
Passamos o ano de eleição, fiquei muito contente, na última sexta-feira, como 
aprovamos, nesta Casa aqui 56 milhões que eu tenho certeza que vai começas 
a transformar essa cidade. E é, portanto, que eu quero deixar... eu quero deixar 
em aberto aqui, porque eu sei, quem me conhece aqui... eu até sou novato aqui 
nesta Câmara, mas os Senhores que estão há mais tempo sabem como é difícil 
e como é complicado quando se fala em licitação pública. Muitas vezes, uma 
vírgula pode atrasar todo o processo. Mas eu acredito ainda na transparência. E, 
portanto, eu quero deixar aqui... deixar claro aqui que tem todo o meu respeito, e 
todo o meu apoio este Governo que eu defendo. E tenho plena certeza que tudo 
que está sendo feito para São Roque, é porque se está procurando o melhor 
para São Roque. Por outro lado, Senhor Presidente, eu quero deixar claro aqui 
que eu sou uma pessoa que gosto muito quando as pessoas falam direto para 
mim. Eu fico chateado quando alguém faz uma crítica infundada, injusta e 
covarde sobre mim. Sexta-feira, estivemos lá na Santa Casa e fizemos lá o 
aniversário, não sei dizer porque determinadas pessoas não foram convidadas, 
não cabe a mim, mas fiquei sabendo aí que o Presidente do Conselho foi no 
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Jornal da Economia, falou mal da minha pessoa, falou mal do Júlio. Eu quero 
deixar claro para esse cidadão: ele precisa ter honraria e não ser covarde de 
falar as coisas que ele não sabe. Eu sempre defendi a Santa Casa porque a 
Santa Casa pertence a sociedade de São Roque, lá não tem dono, ela é eterna. 
Amanhã, o Guto não mais será Prefeito e ela vai continuar lá. Não sei que rumo 
vai tomar porque fui convidado para participar, assim, também da diretoria. E eu 
participei quando era o Cláudio Góes. Eu estava lá como provedor, mesmo não 
tendo poder nenhum, não tendo poder nenhum. Mas eu estava presente, estava 
acompanhando, sempre dando minhas opiniões construtivas. Agora, vim falar 
porque eu sou do Conselho que eu estou contra a Santa Casa é uma covardia 
sem tamanho. E eu quero deixar claro, não vou citar o nome dele, mas ele sabe 
que eu estou falando dele. Como também a requisição foi feita, eu lembro até 
hoje, lá no primeiro parágrafo do decreto, foi feita a requisição por incompetência 
daquele momento que lá estava e eu não assinei justamente porque eu não 
poderia, naquele momento, me senti competente. Eu sabia o que acontecia lá. 
Então quando... quando esse Governo assumiu, não vou e não quero falar o 
porquê não devolveu, isso aí cabe ao Prefeito, já que existia uma requisição. 
Agora, eu respeito muito aquele Conselho, mas tem pessoas ali dentro que não 
tem competência nenhuma para estar lá.  É muito fácil ficar no WhatsApp 
criticando a gente, porque eu vou ser franco: eu estou como Vereador, pode me 
criticar como conselheiro, mas como Vereador ele não tem o direito de me 
criticar, porque sempre estarei defendendo a Santa Casa. Eu fui prova disso: 
que em uma reunião com o provedor e com ele, o Prefeito Municipal, Júlio 
estava presente, me convidou para também participar da Irmandade e o espaço 
está lá, não foram porque não quiseram. Agora, é muito fácil ir para o jornal me 
criticar de uma coisa que eu não tenho culpa. Eu defendo a Santa Casa, ele 
talvez. Aquilo lá, aquele Conselho, grande parte está como partido político, não 
como conselho. E se achar ruim, venha me falar, porque eu sou muito franco de 
falar. Mas fale na minha frente, muitas vezes eu fui em reunião daquele 
Conselho, nunca tiveram atitude de me confrontar pessoalmente, porque eu não 
sou de briga, não, mas eu vou para o debate. E gosto de colocar os papéis... os 
papéis na mesa. Mas tudo bem. Senhor Presidente, o Vereador está pedindo a 
palavra [aparte para o Vereador Julio Antonio Mariano] Só para encerrar Senhor 
Presidente, o que o Julio falou, eu quero deixar claro que teve um momento na 
época da pandemia que eu fui chamado para uma reunião desse cidadão que 
gosta de falar abobrinha. Ele já esteve aqui, mas ele não tem coragem de me 
enfrentar. Que lá estive em uma reunião, que fui convidado, como se fosse 
discutir uma proposta de fazer um plano de saúde, e quando eu cheguei lá, era 
o contrário. Era um empresário de São José do Rio Preto falando em comprar a 
Santa Casa. E é por isso que começou a confusão. Eu falei: olha, querendo 
jogar no meu logo. Eu falei: não fui convidado para isso, a discussão era um 
plano de saúde. Por sinal eu lembro até hoje o nome dele. É de São José do Rio 
Preto, não, desculpa, é de Ribeirão Preto e tem o nome daquele cidadão que foi 
do PT, lá o Palocci, que parece que compraram o Hospital Evangélico aqui em 
Sorocaba. Então, é isso que eu quero deixar claro, eu não compactuo com esse 
negócio. A Santa Casa é eterna, não podemos entregar para o inimigo. Muito 
Obrigado.”; 4) Cláudia Rita Duarte Pedroso: Senhor Presidente, Nobres Pares. 
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Tomo novamente a palavra para fazer uso da Tribuna. Eu gostaria de dizer que 
sim, as coisas que estão erradas precisam ser apontadas e nós precisamos 
apresentar soluções, não apenas fazer o circo. Porque muitos dizem para nós 
que a gente gosta de pão e circo, mas nem sempre é pão e circo que estava na 
Berlinda. Muitas vezes as pessoas fazem coisas porque preferem o queijo e 
vinho, então nós temos que ver o que a população precisa, o quê que é 
realmente necessário. Tem coisa errada, vamos apurar! Tem o Ministério 
Público, tem a Câmara. Vamos fazer o que é necessário e vamos apresentar 
sugestões. Mas, nós não podemos apenas apontar o que tá errado. Apontar o 
que está errado não é apenas necessário, é obrigação. Mas nós precisamos 
também, quando a coisa está certa, parabenizar. Nós precisamos também 
evidenciar. É assim que nós fazemos a diferença: quando nós apontamos o erro 
e buscamos soluções. E quando nós vemos o que está certo e parabenizamos 
quem anda no caminho do bem. Eu estou acompanhando. Sou da base do 
Prefeito desde o início. Confio plenamente na sua lisura, na sua boa vontade, na 
sua integridade. Não houve até o presente momento um fato que me levasse a 
pensar contrariamente a isso. Então, eu acho que para alegar coisas, nós 
precisamos ter uma prova muito forte, senão vai ficar uma situação muito 
desagradável. Mas como diz um amigo meu “hoje o tempo é o senhor da razão” 
e as coisas aparecem certas ou erradas, elas aparecerão. Mas, eu gostaria de 
dizer também, da Santa Casa, que já foi muito bem explicado aqui. A Santa 
Casa tem cento e cinquenta anos. É um patrimônio do município. Um século e 
meio a serviço da população. Passou por momentos difíceis, teve débitos, teve 
possibilidade de fechar, e até de perder o patrimônio de seus imóveis. Só 
recentemente a legislação veio a socorrer com proibição de penhora e leilão dos 
imóveis da Santa Casa. Mas, não dos outros bens, não dos créditos, não dos 
haveres. Então, existe sim a possibilidade de que, devolvendo para a Santa 
Casa, para administrar pelo seu CNPJ, qualquer valor que entre pagamento, 
imediatamente é restrito, é penhorado em favor dos créditos dos débitos que ela 
tem, e não são poucos: são débitos trabalhistas, são débitos de impostos, são 
débitos de ações de indenização por erro médico. Enfim, por outras coisas. Mas, 
o montante é bem elevado e essa dívida continua e a necessidade de a 
Prefeitura fazer essa requisição se fez presente num determinado momento. E é 
necessária e continua, ainda hoje, porque qualquer valor que apareça na conta 
da Santa Casa, ela pode ser penhorada. E se ela não tiver o dinheiro, tudo que 
entrar for penhorado, novamente nós vamos viver aquela situação: de 
funcionário sem salários, de fundo de garantia atrasado, e de situações que 
impedem seu próprio funcionamento. Para sofrimento maior da própria 
população. A Cejam tem mostrado competência na administração e chega 
mesmo a ultrapassar a obrigação do contrato, pois além do que ela se 
comprometeu a fazer, tem buscado fazer melhorias de monte no próprio prédio. 
Fez inclusive uma UTI, juntamente com o governo do estado, (inaudível), o Guto. 
Mas, enfim, todo, todo mundo trabalhou no mesmo sentido para que a 
população tivesse uma UTI. E isso não é pouca coisa. E nós estamos falando de 
Santa Casa. Não estamos falando de Cejam. Não estamos falando de Guto. Nós 
estamos falando de um patrimônio do município de São Roque. Um patrimônio 
que é muito mais do que parede, é muito mais do que pedra sobre pedra, é 
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esperança sobre esperança.  Ainda restam ajustes, tem muita coisa para 
melhorar, sim. Mas é inegável a melhora no atendimento e das próprias 
condições do hospital. Eu gostaria também de dizer que tenho grande 
satisfação, e ver os nossos pequenos, as nossas crianças recebendo o material 
escolar: o uniforme, tênis. Nós sabemos o custo, o ônus que isso é para um pai 
de família. A dificuldade de ter um material de qualidade não é a dificuldade que 
é escolher entre por arroz e feijão em casa, sem pagar uma conta de água, uma 
conta de luz, ou pagar pelo futuro de seu filho. Porque material escolar é o futuro 
de uma criança. Nós precisamos pensar sempre em nossas crianças. Aproxima-
se o carnaval, e eu vejo muita movimentação. Aonde é que vai ser? Que rua que 
vai fechar?  Como é que vai ser? Quantas escolas vão desfilar? Mas a minha 
preocupação maior é: um compromisso social, uma divulgação, que nós 
precisamos fazer de um carnaval sem assédio, de um carnaval, de um carnaval 
com respeito, de um carnaval sem violência e sem excessos. É utopia, talvez. 
Mas se eu não tiver sonhos, que faço eu aqui? Se eu não achar que o mundo 
pode mudar o que faço eu aqui? eu deveria ficar em casa chorando. Como 
muitos, talvez, fiquem só se lamentando. Mas eu estou aqui porque eu quero 
fazer a diferença. E o Carnaval sem assédio tem que ser uma campanha muito 
bem feita. Estou muito mais preocupada com isso. Com a garantia da segurança 
das nossas mulheres, das nossas crianças, e das nossas famílias, do que qual é 
a marchinha de carnaval ou quem é que vai ganhar o troféu de melhor samba. 
Eu gosto de carnaval. Gosto muito de carnaval. Gosto muito de samba, de 
samba enredo principalmente. Mas eu estou mais preocupada com a segurança 
que nós possamos deixar para as nossas famílias. Tô feliz também pelo 
programa de desenvolvimento paralímpico em convênio com o governo do 
estado de São Paulo. Antes, São Roque, já sediou, algumas vezes, competições 
paralímpicas. E hoje, eu vejo a mudança do paradigma quando se busca formar 
o atleta paralímpico, quando se busca ações para que em todas as escolas, 
todas as crianças, inclusive aquelas que são portadoras de deficiência, as 
pessoas com deficiência. As crianças que têm necessidades especiais, sejam 
realmente (inaudível). Recebam a acessibilidade necessária, que os esportes, 
que os professores estejam preparados estejam preparados para essa 
realidade. Porque nós vemos, na verdade, é que as crianças portadoras de 
deficiência, perdão, as pessoas com deficiência, que estão em idade escolar, na 
verdade, elas não estão num processo de acessibilidade. Elas não estão num 
acolhimento. Elas estão inseridas no ambiente, provavelmente, violento. Para 
ela violento, porque ela não consegue viver ali dentro. Violento, porque ela tá 
junto na sala de aula, mas no recreio, não. Porque ela tá junto na sala de aula, 
mas na hora da prática do esporte, não. E quando nós formamos professores e 
profissionais capacitados ao olhar aquela criança, de acordo com o que ela 
precisa, nós estamos trazendo, nós estamos dando visibilidade, nós estamos 
dando respeito e formando paralímpicos, atletas paralímpicos. A procuradoria da 
Câmara Municipal fez ministrar aqui, nessa Câmara, uma palestra visando um 
atendimento de excelência a todos, todas e todes. Principalmente, às mulheres 
em risco de violência, que tenham vindo aqui procurar os seus serviços, mas 
também a população LGBTQIA+. Todos merecem um atendimento de 
excelência e respeito. Eu gostaria de chamar atenção a todos que eu fiz uma 
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indicação: a indicação número quatorze de dois mil e vinte e três, que busca 
acompanhar a decisão do Supremo Tribunal Federal, que decidiu por 
unanimidade que os servidores que possuam filhos ou dependentes com 
deficiência possam ter uma diminuição da sua jornada de trabalho presencial. 
Isso aí é uma analogia aos servidores do estado, e assim os de municípios 
também. É uma substancial igualdade prevista na Constituição Federal e na 
Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência. Espero 
contar com todos os vereadores para que façam isso acontecer o mais 
rapidamente possível, evitando processos futuros e evitando, também, um 
sofrimento maior para aqueles que vivem essa realidade. Termino dizendo aqui, 
que estamos no terceiro ano desta legislatura, sempre cobrei e vou continuar 
cobrando que todos os direitos e todas as acessibilidades sejam cumpridas. E 
eu não vejo nesta casa. Julio teve seu esforço, assim como as Mesas que o 
acompanharam. Vejo nosso atual presidente, Rafael, também com bastante 
esforço. Mas eu continuo dizendo, já entramos no terceiro ano dessa legislatura 
e ainda não temos intérprete de Libras. A acessibilidade comunicacional deve 
ser levado em consideração. Eu sei que esforços estão sendo feitos. Forças 
estão sendo movimentadas. Eu vejo esforço. Mas, eu quero ver a realização da 
coisa. Então, senhor Presidente, entenda-se cobrado: com carinho, com 
respeito, mas cobrado. Não por mim, pela população surda, que merece ter esse 
direito garantido. Agradeço a todos, agradeço àqueles que nos assistem. Peço a 
todos que, de uma certa forma, façam sua adesão às boas causas que apontem, 
que critiquem. E os senhores que estão sendo criticados, tenho certeza. Todos 
nós somos criticados. A única forma de não ser criticado é não fazer nada. Se 
não fizermos nada, seremos criticados por omissão. Mas sempre que fizermos, 
temos o risco de agradar alguns e desagradar outros. Como dizia Ibrahim Sued 
“A caravana passa e os cães ladram. Obrigado.; 5) Diego Gouveia da Costa. 
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=W49
CTrfG1yY. 

Encerram-se os trabalhos às 22h28min. 
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