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Ata da 2ª Sessão Ordinária de 13 de fevereiro de 2023.
2º 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, 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.

Início dos trabalhos às 18h08min.
Expediente:

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos pelo Vereador Diego Gouveia da Costa.

1. Leitura e votação da Ata da 2ª Sessão Ordinária, de 07/02/2023;
2. Leitura e votação da Ata da 3ª Sessão Extraordinária, de 07/02/2023. As Atas 

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

3. Leitura do Ofício Executivo Nº 135/2023 (Correspondência Recebida Nº 
36/2023), de 07/02/2023, em “Atendimento à Lei Municipal 5.537, de 21 de 
setembro de 2022, que dispõe sobre o encaminhamento de informações à 
Câmara Municipal referentes ao uso de emendas parlamentares pelo Poder 
Executivo Municipal”;

4. Leitura do Edital Nº 9/2023-L, que convoca a 1ª Sessão Solene de 2023, 
alusiva ao Dia Internacional da Mulher;

5. Leitura do Relatório Nº 8/2023-L, de 13/02/2023, referente ao encerramento 
da CAR Plano Diretor – Processo Nº 26/2021-L, de 18 de maio de 2021;

6. Leitura da Correspondência Recebida Nº 30/2023 (Ofício S/N), de 
09/02/2023, de autoria da presidência do Partido Social Democrático – São 
Roque, referente a indicação de líder do partido;

7. Leitura da Correspondência Recebida Nº 36/2023 (Ofício S/N), de 
08/02/2023, de autoria dos Servidores Públicos Municipais da Saúde – 
Enfermagem, referente a “Implementação de Piso Salarial e Criação de Plano 
de Cargos e Salários”.

Projetos do Executivo:
1. Projeto de Lei Nº 12/2023-E, de 06/02/2023, de autoria do Poder Executivo, 

que “Altera o inciso IX do artigo 175 da Lei 2.209, de 1° de fevereiro de 1994, e 
dá outras providências”;

2. Projeto de Lei Nº 13/2023-E, de 08/02/2023, de autoria do Poder Executivo, 
que “Dispõe sobre as atribuições do servidor designado como orientador do 
Polo da Fundação Universidade Virtual do Estado de São Paulo – UNIVESP”.

Projetos do Legislativo:
1. Projeto de Decreto Legislativo Nº 3/2023, de 31/01/2023, de autoria do 

Vereador Rogério Jean da Silva, que “Dispõe sobre a concessão de Placa 
Homenagem à Senhora Lina Sgueglia de Góes, em Sessão Alusiva ao Dia 
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Internacional da Mulher”;
2. Projeto de Decreto Legislativo Nº 4/2023, de 31/01/2023, de autoria do 

Vereador Newton Dias Bastos, que “Dispõe sobre a concessão de Placa 
Homenagem à Senhora Rosa Maria Salvetti Nunes, em Sessão Alusiva ao Dia 
Internacional da Mulher”;

3. Projeto de Decreto Legislativo Nº 5/2023, de 31/01/2023, de autoria do 
Vereador Israel Francisco de Oliveira, que “Dispõe sobre a concessão de Placa 
Homenagem à Senhora Maria do Carmo da Silva Nunes Ceccato, em Sessão 
Alusiva ao Dia Internacional da Mulher”;

4. Projeto de Decreto Legislativo Nº 6/2023, de 31/01/2023, de autoria do 
Vereador Clovis Antonio Ocuma, que “Dispõe sobre a concessão de Medalha 
do Mérito ‘Faustina Maria das Dores’ à Senhora Parascovia Virgínia Volcov 
Viveiros, em Sessão Solene Alusiva ao Dia Internacional da Mulher”;

5. Projeto de Decreto Legislativo Nº 7/2023, de 31/01/2023, de autoria da 
Vereadora Cláudia Rita Duarte Pedroso, que “Dispõe sobre a concessão de 
Medalha do Mérito ‘Nhá Vita’ à Dra. Anselma Foglia, em Sessão Solene 
Alusiva ao Dia Internacional da Mulher”;

6. Projeto de Resolução Nº 4/2023, de 08/02/2023, de autoria dos Vereadores 
Rogério Jean da Silva e Rafael Tanzi de Araújo, que “Revoga a Resolução Nº 
18/2022, que ‘Veda a apresentação de projetos de resolução que visam alterar 
o Regimento Interno, até a conclusão dos trabalhos da Comissão de Assuntos 
Relevantes (CAR), instituída pela Resolução Nº 1, de 1º de fevereiro de 2021’”;

7. Projeto de Resolução Nº 5/2023, de 08/02/2023, de autoria dos Vereadores 
Rogério Jean da Silva e Rafael Tanzi de Araújo, que “Altera a redação de 
dispositivos dos artigos 156 e 186 do Regimento Interno - Resolução Nº 
13/1991, referentes ao horário das sessões ordinárias e ao prazo de 
apresentação de proposituras, respectivamente”.

Indicações:
1. Vereadora Cláudia Rita Duarte Pedroso: Nº 20 - Indica 

construção/sinalização de pelo menos 5 (cinco) vagas para 
embarque/desembarque de passageiros usuários de aplicativos de transporte, 
táxis e similares; Nº 88/2023 - Indica providências, junto ao Departamento de 
Obras, diante da necessidade de limpeza (roçada) do terreno de propriedade 
da Prefeitura, localizado entre a lateral do estacionamento da Escola 
Cooperativa, esquina com a Marginal;

2. Vereador Clovis Antonio Ocuma: Nº 86 - Indica a realização do “Mutirão da 
Catarata”; Nº 87/2023 - Indica a realização da “Carreta da Mamografia”;

3. Vereador Diego Gouveia da Costa: Nº 61 - Indica que a prefeitura contrate 
seguranças particulares para acompanhamento em todos os dias de Carnaval; 
Nº 62 - Indica que no Domingo de Carnaval, dia 19 de fevereiro deste ano, seja 
realizada matinê na Avenida Bandeirantes para as crianças; Nº 63 - Indica que 
o Poder Executivo faça um estudo de projeto para o retorno da Brinquedoteca; 
Nº 64/2023 - Indica que o Poder Executivo faça um orçamento para possível 
restauração das obras do Darcy, e que haja destinação devida para elas;

4. Vereador Julio Antonio Mariano: Nº 76 - Indica a inclusão da Estrada dos 
Mendes em programa de asfaltamento; Nº 77 - Indica que seja alterado o 
sentido de trânsito na Rua José Marigliani no trecho entre as ruas Maria 
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Conceição Lemos e Cristovan Martinez Arca, no Jardim Brasília, impedindo o 
sentido de descer o referido trecho, ficando mão única; Nº 78 - Indica a 
colocação de cobertura de ponto de ônibus, em frente à quadra de futebol no 
Jardim Brasília; Nº 79 - Solicita a retirada de uma árvore que sofreu descarga 
atmosférica, e se encontra tombada na Rua José de Giuseppe Di Girolamo na 
Lagoa Seca; Nº 80 - Reitera pedido de colocação de estrutura de um ponto de 
ônibus (abrigo) na Rodovia Quintino de Lima, próximo ao pontilhão que foi 
demolido; Nº 81 - Indica que o Poder executivo intervenha junto ao DER, no 
sentido de colocar duas lombadas no acesso ao Bairro do Vinhedo; Nº 82 - 
Reitera o pedido da abertura de um portão em frente aos banheiros do Campo 
de Futebol José Egídio da Vila Nova, para uso do pessoal que faz atividades 
esportivas no Campo; Nº 83 - Indica a realização do serviço de roçada em 
terreno ao lado da igreja católica, na Rua João Batista no Jardim Brasília; Nº 84
- Indica que seja realizado o serviço de roçada na viela, ao lado do muro antigo 
do Seminário, que dá acesso à Rua Manoel Lessa no Jardim Marieta; Nº
85/2023 - Indica que sejam realizadas inspeções nos extintores das escolas;

5. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Nº 65 - Indica ao Poder Executivo 
a efetivação de políticas públicas que incorporem, em larga escala, 
profissionais de educação física à rede pública de saúde, verificando a 
possibilidade de integrá-los às Unidades Básicas de Saúde (UBS) e aos 
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), por exemplo; Nº 66 - Indica 
manutenção (motonivelamento, cascalhamento, roçada, etc.) nas vias do Bairro 
Estrada dos Venâncios; Nº 67 - Indica manutenção (motonivelamento, 
cascalhamento, roçada, etc.) nas vias do Bairro Pingo d'Água; Nº 75 - Solicita o 
prolongamento de iluminação pública na Rua Emídio Castanho; Nº 89 - Indica 
manutenção (motonivelamento, cascalhamento, roçada etc.) nas vias do Bairro 
Vinhedos; Nº 90 - Indica manutenção (motonivelamento, cascalhamento, 
roçada etc.) nas vias do Bairro Rancharia; Nº 91 - Indica manutenção 
(motonivelamento, cascalhamento, roçada etc.) nas vias do Bairro Pingo 
d'Água; Nº 92 - Indica manutenção (motonivelamento, cascalhamento, roçada 
etc.) na Estrada dos Venâncios; Nº 93/2023 - Indica manutenção 
(motonivelamento, cascalhamento, roçada etc.) na Estrada Romão Dias de 
Góes, até a divisa (limite) São Roque e Araçariguama;

6. Vereador Paulo Rogério Noggerini Júnior: Nº 56/2023 - Indica a criação de 
uma comissão mista para estudo da implementação da lei do um terço, com 
representatividade da Câmara, da APE, do Departamento de Educação e do 
Sindicato dos Profissionais de Educação;

7. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 60/2023 - Solicita que sejam 
providenciadas condições e acessibilidade às pessoas com deficiência, 
principalmente cadeirantes, para que as mesmas possam ter acesso e 
segurança até a biblioteca municipal, localizada na Brasital;

8. Vereador Thiago Vieira Nunes: Nº 57 - Solicita totem de segurança com 
monitoramento junto com a Guarda Municipal, nos bairros e região central da 
cidade; Nº 58 - Solicita que sejam realizados tratamentos odontológicos, desde 
creche até o ensino fundamental em toda rede municipal de educação; Nº 59 - 
Solicita providências, junto ao Departamento de Educação e ao Gabinete do 
Prefeito, para que disponibilize mais um veículo de transporte escolar na linha 
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do Bairro Monte Serrat; Nº 68 - Solicita a construção de uma praça com área 
de lazer no Bairro Alto do Sabiá; Nº 69 - Solicita manutenção das estradas do 
Garcia, Ponte Preta, Butantã, Fazenda Roma e Paiol; Nº 70 - Solicita 
manutenção na Rua Lagoa no Bairro Abaeté e ruas Edgar Gonçalves e Arlindo 
Tenório, ambas localizadas no Bairro Mont Serrat; Nº 71 - Solicita que seja 
realizada a troca das lâmpadas queimadas na Rodovia Eng.º René Benedito 
Silva, Maylasky; Nº 72 - Solicita o prolongamento de iluminação pública na 
Rodovia Eng.º René Benedito Silva; Nº 73 - Solicita iluminação pública na Rua 
Arlindo Tenório, Bairro Mont Serrat; Nº 74/2023 - Solicita a implantação de 
iluminação pública Rua Antônio Nunes Barril, São João Novo.

Moções:
1. Vereadora Cláudia Rita Duarte Pedroso: Nº 17 - De Congratulações ao Dr. 

Vitor Dell'Orti, advogado militante LGBTQIA+ e Presidente da Comissão de 
Diversidades da 188° Subseção da OAB de Votorantim (SP), pela palestra “A 
importância da diversidade no atendimento”, ministrada para vereadores e 
servidores da Câmara Municipal de São Roque, no dia 26 de janeiro de 
2023;Nº 32 - De Pesar pelo falecimento da estimada Senhora Carmela Michini; 
Nº 33/2023 - De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor José Henriques 
Gagliardi;

2. 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;

3. Vereador Guilherme Araujo Nunes: Nº 14/2023 - De Congratulações ao 1º 
Tenente PM Rafael Alarcão Alves Teodoro agraciado com o prêmio “PM do 
ano de 2022”, bem como ao Coronel PM Denis Izumida e Tenente Coronel PM 
Hugo Araujo Santos agraciados com a mais alta comenda da Unidade: “a 
Challenge Coin do 50BPMI”;

4. Vereador Newton Dias Bastos: Nº 12/2023 - De Congratulações ao Escritório 
Contábil Stefani Lima ltda pelo 29º aniversário de sua fundação;

5. Vereador Paulo Rogério Noggerini Júnior: Nº 382/2022 - De Congratulações 
à Comissão Organizadora do XI Festival de Teatro Estudantil Vasco Barioni;

6. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 27/2023 - De Pesar pelo falecimento do 
estimado Senhor Ivanil da Rosa;

7. Vereador William da Silva Albuquerque: Nº 30/2023 - De Pesar pelo 
falecimento do estimado Senhor Bruno Estefan de Oliveira Martins.

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) Thiago Vieira Nunes; e 2) 
William da Silva Albuquerque; 3) Antonio José Alves Miranda: “Boa noite a 
todos, aos internautas que nos assistem, nobres pares, Vereadora Doutora 
Cláudia, senhor Presidente. A princípio vou comentar também a questão aí dos 
profissionais da saúde. O Niltinho lembrou bem, é de suma importância por todo 
o trabalho que vêm prestando no município, como também o pessoal da Santa 
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Casa, que sempre esteve também nessa luta de procurar o melhoramento, 
porque eu estive lá até na época como ex-provedor, e fui provedor em 2019 e 
2020, a folha salarial também era muito baixa, a gente sempre questionou, tinha 
a questão do sindicato, sempre buscando o melhor. O Niltinho lembrou bem que 
hoje o Supremo está reencaminhando ao Congresso uma nova discussão 
através de uma liminar de alguns grupos como o Coren, mas é importante, 
Niltinho, entender também que nós damos o apoio, mas também depende muito 
do prefeito, porque da mesma maneira como eu estou lá numa luta buscando o 
reconhecimento também das merendeiras, onde a maioria ela está como 
Serviçal I e II e não foge muito de um salário mínimo. Busquei dentro da 
administração municipal um levantamento até para passar para mim qual o 
impacto que isso poderia gerar também, para poder levar para o prefeito 
também. Fazer esse tipo da análise porque tem um impacto econômico e nós 
não podemos também falar hoje de que maneira ele vai atender ou não, por 
que? Ano passado nós tivemos uma reunião com o escritório que estava 
fazendo a reforma administrativa, o plano de cargos e salários, que de antemão 
é uma luta nossa também, acredito, de todos, porque o trabalhador, o servidor 
público, ele precisa ter esse plano de cargos e salários, até para ter um 
reconhecimento profissional futuro, que hoje há muitos anos se fala, mas nunca 
fizeram. Eu espero que desta vez esse plano de cargos e salários realmente 
seja efetivado que aí é onde dá uma linha e uma expectativa de que possa 
melhorar profissionalmente a cada servidor futuramente. Hoje do jeito que tá 
fica difícil. Outra situação, senhor Presidente: eu estive, na sexta-feira, no bairro 
do Pavão; eu tenho feito uma política dentro da periferia e onde eu vou, seja 
Mombaça, Jardim Camargo, Pavão, eu vejo que há muito tempo muitos 
dirigentes que aqui passaram no Executivo nunca deram o olhar que essa 
população merece. Eu sempre defendi que política se faz de fora para dentro, 
porque essa população sempre é esquecida; sempre foi esquecida e continua 
sendo esquecida; e hoje estou indo lá levando uma palavra de conforto e 
atendimento a esse pessoal; lógico, automaticamente representando o poder 
público. Tive na sexta-feira várias reuniões no Pavão, uma área muito 
castigada, voltei, fui na Estrada do Morita, como a Barroca Funda, foi passado 
máquina; no meu bairro Gabriel Piza eu tenho uma luta constante, ali no início 
da Estrada do Pessegueiro, que aquilo lá já passou a máquina várias vezes, 
Rafa, você que conhece bem a região, no outro dia veio a chuva e destruiu 
tudo, eu sei que seria necessário uma massa asfáltica, mas no momento nós 
não temos, temos a promessa, mas ainda não tenho o projeto não tem como 
levar, porque São Roque é uma cidade que tem um relevo diferenciado, muito 
difícil. Como lá também uma região de muito morro. Ontem foi um desespero 
aquela chuva, mas graças a Deus recebi a mensagem hoje que na sexta-feira 
mesmo a máquina esteve lá, Júlio, ali no, Vereador Júlio, no quebra-queixo, que 
é uma região mais crítica por ser subida e onde limparam por fim os bueiros e 
conseguiu porque eu já fui dormir preocupado com aquela chuva. Porque todo 
dia me cobram, mas graças a Deus aconteceu o de menos, porque nós não 
podemos esquecer que essa questão climática tem afetado todo o Sudeste e 
muitas regiões. A gente tá aí todo dia no jornal ontem Sorocaba inundou, é São 
Paulo, é Campinas, Araraquara, e São Roque também não seria diferente, mas 
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que dos males, o que tem ocorrido aqui é o menor possível. Ontem me 
informaram, o Vereador Toco, que teve uns prejuízos lá no Guaçu, mas, de 
qualquer maneira, eu sempre venho aqui e agradeço ao Departamento de 
Obras, porque eu vejo o trabalho deles, incansavelmente tentando fazer com 
que melhore a vida desse povo aí que tá na periferia, é quase 300 km de 
estrada de terra, a gente sabe das dificuldades, mas não posso deixar de 
agradecer por tudo que aonde eu tenho buscado o empenho deles eles têm 
buscado atender dentro do possível, porque são muitas demandas, eu recebo 
muitos pedidos, mas infelizmente eu peço paciência, porque não dá e não tem 
braço para atender todos ao mesmo tempo. Mas acredito que a cada passo vai 
atendendo as pessoas. Eu fico muito chateado com alguns oportunistas que 
veem a situação para ferir politicamente tanto os vereadores da base como o 
próprio Poder Executivo, que a gente sabe que o trabalho está sendo feito, mas, 
infelizmente, contra a natureza, meu amigo, não há quem possa enfrentar. A 
natureza, ela cobra, tá cobrando esse momento, nós temos estamos tendo uma 
carga de chuva desde a primavera fora do normal mas, não podemos reclamar, 
porque é coisa de Deus, nós temos que conviver com isso e passar essa fase. 
Porque tem o ditado que tudo que é demais até prejudica, mas a chuva sempre 
é bem-vinda, e vamos acreditar que logo possa o tempo melhorar e a cidade 
voltar ao normal. Porque muitas vezes não adianta a terra molhada você passar 
uma máquina, é trabalho perdido, e isso aí custa dinheiro, a gente também não 
pode desperdiçar o dinheiro do erário público, que é o dinheiro que retorna 
através dos impostos à sociedade, e a gente não pode também desperdiçar o 
dinheiro que é o povo que paga através de impostos. Portanto, quero agradecer 
ao engenheiro Diego, à Marina, à equipe de obras, uma equipe que está 
sempre presente. Hoje, neste momento, é uma equipe pequena, mas acredito 
que futuramente vai aumentar, porque eu sempre falo que a zeladoria e obras 
representam muito a vida de todos aqui no município. Como a gente tá 
buscando aí o atendimento aí de melhorar a questão da iluminação pública... 
então é importante que a gente tá sempre cobrando aqui. E eu quero encerrar 
aqui falando que esse pessoal, o que tem me atendido eu não posso reclamar, 
a gente recebe, lógico, mais elogio, eu tô fazendo como sempre meu trabalho 
de vereador de primeiro mandato, eu busco sempre o bom senso. Eu acho que 
o bom senso é o que prevalece, e eu só escolho o que é bom, as coisas ruins 
infelizmente a gente descarta, porque não vale a pena, eu uso o Facebook só 
para o meu trabalho, não participo muito, porque eu acho que da mesma 
maneira como ela traz umas coisas boas, mas traz muita coisa ruim. E para 
encerrar, parabenizo mais o pessoal da enfermagem. Me informaram que esta 
semana o prefeito Guto vai atender uma comissão e poder ele estar atendendo 
vocês é isso que nós queremos, que todos os servidores trabalhem contentes, e 
querendo ou não o que dignifica o homem, a mulher, e reconhece o trabalho, é 
o salário, porque hoje a gente tá vendo aí que a situação não tá fácil, cada dia o 
país aí tentando se levantar, vem desde a pandemia, a questão vem do fato 
dessa questão política que só atrapalhou o país, e tá na hora de todos nos 
unirmos independente de quem esteja lá e buscar alavancar e melhorar esse 
país. Portanto, parabéns a vocês aí, estaremos também empenhados no que 
puder ajudar todos vocês. Muito obrigado e boa noite”; 4) Claudia Rita Duarte 
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Pedroso; 5) Clovis Antonio Ocuma; 6) Diego Gouveia da Costa; e 7) Israel 
Francisco de Oliveira.

Ordem do Dia:
1. 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”. Adiado por 3 (três) sessões (6ª Sessão 
Ordinária de 2023), a pedido do autor, por unanimidade;

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’”. Adiado para a 
próxima sessão (3ª Sessão Ordinária de 2023), a pedido do autor, por 
unanimidade;

3. Projeto de Lei Nº 137/2022-L, de 30/11/2022, de autoria do Vereador Paulo 
Rogério Noggerini Júnior, que “Insere o ‘Dezembro Vermelho’ no Calendário 
Oficial de Eventos da Estância Turística de São Roque, a fim de conscientizar 
sobre a prevenção e detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis 
(IST)”. Aprovado por unanimidade em única discussão e votação nominal, com 
quórum de maioria simples;

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

5. 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”. Aprovado por unanimidade em única discussão e votação 
nominal, com quórum de maioria simples;
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”. 
Aprovado por 12 (doze) 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, 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, a 1 (um) voto contrário, do Vereador José Alexandre Pierroni 
Dias, em única discussão e votação nominal, com quórum de maioria simples;

6. Projeto de Lei Nº 10/2023-E, de 06/02/2023, de autoria do Poder 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). Aprovado por 
unanimidade em primeira discussão e votação nominal, com quórum de 
maioria absoluta;

7. 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$ 
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165.000,00 (cento e sessenta e cinco mil reais)”. Aprovado por unanimidade 
em primeira discussão e votação nominal, com quórum de maioria absoluta.

Explicação Pessoal:
Pronunciaram-se na seção de Explicação Pessoal os(as) Vereadores(as): 1) 
José Alexandre Pierroni Dias: “Boa noite a todos, boa noite a todos, 
Presidente Rafael, meu vice Niltinho Bastos, segundo vice. Hoje vim falar aqui 
a situação calamitosa que é o transporte, que é o transporte escolar municipal 
nessa cidade. Os moradores do Planalto Verde. Já levei isso para nossa 
comissão, aqui, da educação. Um documento tá sendo elaborado para o 
senhor Prefeito. Os alunos do Planalto Verde, como exemplo, estão ficando à 
mingua, à mingua. É um direito da criança: o estudo, o transporte escolar. 
Infelizmente, isso é deixado de lado. Tentou-se fazer uma licitação que deu 
errado. Tá chovendo bastante. Deu com os burros na água. Niltinho é prova 
disso: uma falácia de licitação, uma mentira, uma, um jogo casado. Quarenta e 
oito ônibus com quarenta e cinco lugares num preço de cento e vinte e cinco 
milhões em cinco anos. Vinte e cinco milhões ao ano. Hoje em dia, é gasto 
nove. De nove para vinte e cinco. É um absurdo isso.  É dinheiro público está 
sendo rasgado. Mas vamos lá, as empresas que estão operando na linha do 
Planalto Verde estão deixando as crianças longe de suas residências. Estão 
passando cinco e meia da manhã para pegar as crianças. Não é na porta de 
casa não. Só onde tem asfalto. A criança já mora na zona rural, já é 
discriminada, já mora longe do seu local de estudo e ainda mais tem que andar 
a pé, Niltinho, com essas chuvas. E o pior, ninguém avisou aos pais. Eles 
estavam sendo deixadas, também, longe de suas residências. Um risco, 
crianças pequenas de pré-escola, crianças de fundamental. É um, é uma laste. 
Mas isso daí. Os moradores do Planalto Verde, cinquenta deles me procuraram 
e vão levar isso tudo pro Conselho Tutelar, para Vara da Infância e Juventude, 
pro Ministério Público e para onde for necessário. Fora a qualidade das vans, 
né? Vans que têm jogo na direção, sem freios. Tudo estava sendo maquiado 
até agora. As crianças chegam atrasadas, Clóvis. O ônibus faz duas viagens 
no Planalto Verde, uma sai muito cedo, as crianças têm que ficar na porta da 
escola fechada ainda. E depois deixam e vão fazer o segundo turno. Aí vão 
pegar as outras crianças, e essas outras chegam atrasadas também, porque 
aí, já passou o horário do café da manhã. E daí só depois do meio-dia que elas 
vão comer alguma coisa. E agora no retorno é pior ainda, no retorno sobem o 
Planalto Verde, ao invés de já ir deixando as crianças em suas, próximas as 
suas residências, descem com elas até a capela Santo Antônio às vezes até o 
Butantã, estrada na nascente e Vila Rossa. E depois que eles voltam aqui para 
o Planalto Verde. Fazem o contrário. Essas crianças, outro dia, uma delas foi 
encontrada na casa de um aluno, de um outro amigo, que ligou para mãe: Mãe 
eu tô aqui, o ônibus me deixou, e eu tive que vir para casa do meu amigo”. A 
mãe ficou desesperada, que na hora era, duas e meia da tarde. A criança sai 
meio-dia da escola, chega duas e meia da tarde. Na escola. Ô Heredes. Agora 
quero falar das estradas. Você pode por esse gráfico de pluviosidade para 
mim? (Apresentação de imagens). Ó, essa é a condição das estradas aqui de 
São Roque, que o William comentou. Ali do Vinhedo, ali da Paisagem Colonial. 
Olha o risco, até de proliferação de mosquito da dengue, nessa água parada. 
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Passa para a próxima, Heredes, por favor. Ó o estado dessa estrada. Essa 
estrada tá no bairro do Vinhedos. A prefeitura tá deixando a população sem o 
direito de ir e vir. Mostra o outro gráfico, por favor, Heredes. Esse é o gráfico da 
pluviosidade de São Roque nos anos dois mil e quinze, dezesseis, dezessete, 
dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois. Será que tá difícil de 
entender que aqui nossa cidade as chuvas começam em novembro, dezembro 
tem o seu pico em janeiro, aí vai decaindo, agosto é o menos mais chuvoso. 
Será que o Toninho Barba não sabe que a primavera não chove? Vem falar 
para mim aqui, que a primavera tá chovendo. Só na casa dele! Setembro 
começa a primavera, já começa a chover em setembro? Nunca, nunca falta a 
manutenção preventiva das escolas, das escolas não, das estradas. Pode falar 
meu amigo William Albuquerque. (William Albuquerque). Tem que ser feito 
alguma coisa, a população vai, isso. Eu fiz a matéria. A matéria foi em janeiro, 
começo de janeiro. Já tenho mais de um mês que essa rua tá dessa mesma 
situação. Tem que atuar. Não pode ficar olhando pela janela, a situação do 
município. Também quero falar aqui dos profissionais da saúde das técnicas de 
enfermagem, enfermeiras, todas essas pessoas que lutaram, deram sangue. 
Às vezes até a própria vida, durante a pandemia, e que não. Só foram 
valorizadas na hora da foto. Na foto que vocês ficaram de mãos dadas 
redondas, que veio um drone por cima. Foi a foto mais bonita que eu vi. Não 
apareceram na revista, né. Então parabenizo o Jean por toda a luta. Vocês têm 
o meu apoio, nós iremos, se precisar, até o Gabinete do Prefeito. E outras 
cidades, outros municípios já fizeram a equiparação. E São Roque é uma 
cidade com muito recurso. Será que a valorização do profissional não é válida 
para que todos trabalhem satisfeitos. Trabalhem com mais amor ainda que 
vocês já dão? O que podem e o que não podem pelas pessoas, pelos são-
roquenses. Muito obrigado”; 2) Newton Dias Bastos; 3) Paulo Rogério 
Noggerini Junior; e 4) Rogério Jean da Silva. Consoante preceitua o §5º do 
Art. 1º da Resolução nº 04, de 08 de janeiro de 2021, o vídeo do 
pronunciamento dos Vereadores nesta sessão consta, na íntegra, no sítio de 
internet da Câmara e no Canal Oficial do Youtube, que podem ser acessados 
por meio dos links:
http://www.camarasaoroque.sp.gov.br/ e https://www.youtube.com/watch?v=Wy
fggt434EM.

Encerram-se os trabalhos às 21h18min.

RAFAEL TANZI DE ARAÚJO
Presidente

THIAGO VIEIRA NUNES
1º Vice-Presidente

NEWTON DIAS BASTOS
2º Vice-Presidente

DIEGO GOUVEIA DA COSTA
1º Secretário

ANTONIO JOSÉ ALVES MIRANDA
2º Secretário



  

 


