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Ata da 3ª Sessão Ordinária de 23 de fevereiro de 2023.
3º Período Legislativo Ordinário - 18ª Legislatura.

Presidência: Rafael Tanzi de Araújo 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 e William da 
Silva Albuquerque.
Vereadores Ausentes: Thiago Vieira Nunes.

Início dos trabalhos às 18h24min.
Expediente:

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos pelo Vereador Israel Francisco de Oliveira.

1. Leitura e votação da Ata da 2ª Sessão Ordinária, de 13/02/2023;
2. Leitura e votação da Ata da 4ª Sessão Extraordinária, de 13/02/2023. As Atas 

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

3. Ofício Executivo Nº 47/2023, de 23/02/2023, de autoria do Prefeito Municipal, 
que indica “Liderança do Governo junto ao Poder Legislativo Municipal”;

4. Ofício Vereador Nº 417/2023, de 13/02/2023, de autoria do Vereador Marcos 
Roberto Martins Arruda, que “Justifica ausência na 2ª Sessão Ordinária, de 13 
de fevereiro de 2023, por motivos de força maior”. Aprovado por unanimidade, 
em única discussão e votação nominal, com quórum de maioria simples;

5. Requerimento Nº 17/2023, de 23/02/2023, de autoria da Vereadora Cláudia 
Rita Duarte Pedroso, que “Solicita a inclusão da Moção de Congratulações Nº 
40/2023, em regime de tramitação de urgência especial, na pauta da 3ª Sessão 
Ordinária, de 23/02/2023”. Aprovado por unanimidade em única discussão e 
votação nominal, com quórum de maioria absoluta;

6. Requerimento Nº 18/2023, de 23/02/2023, de autoria do Vereador Clovis 
Antonio Ocuma, que “Solicita a inclusão da Moção de Congratulações Nº 
45/2023, em regime de tramitação de urgência especial, na pauta da 3ª Sessão 
Ordinária, de 23/02/2023”. Aprovado por unanimidade em única discussão e 
votação nominal, com quórum de maioria absoluta.

Projetos do Executivo:
1. Projeto de Lei Nº 14/2023-E, de 16/02/2023, de autoria do Poder Executivo, 

que “Reajusta os vencimentos e salários dos servidores públicos municipais e 
dá outras providências”.

Projetos do Legislativo:
1. Projeto de Lei Nº 10/2023-L, de 16/02/2023, de autoria da Mesa Diretora, que 

“Reajusta os vencimentos e salários dos servidores públicos do Poder 
Legislativo Municipal e dá outras providências”;

2. Projeto de Lei Nº 11/2023-L, de 16/02/2023, de autoria da Mesa Diretora, que 
“Fixa a revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos de São Roque”;

3. Projeto de Resolução Nº 6/2023, de 15/02/2023, de autoria do Vereador Julio 
Antonio Mariano, que “Altera o inciso III do art. 59 do Regimento Interno — 
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Resolução N° 13/1991 — referente ao uso da palavra do líder de bloco 
parlamentar”;

4. Projeto de Resolução Nº 7/2023, de 23/02/2023, de autoria do Vereador 
Clovis Antonio Ocuma, que “Altera a redação do ‘caput’ do artigo 156 do 
Regimento Interno - Resolução Nº 13/1991 -, referente ao horário das sessões 
ordinárias”.

Requerimentos:
1. Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Nº 6 – Solicita esclarecimentos 

quanto as providências da Prefeitura em relação ao documento datado 
06/09/2022 (DRS -Sorocaba), para retomada do funcionamento da hemodiálise 
em São Roque (Req. 207/2022); Nº 7 – Solicita informações relacionadas ao 
transporte escolar no Município; Nº 8 – Solicita informações sobre a deposição 
de lixo em área de preservação ambiental cedida para a Prefeitura (Estação 
Experimental); Nº 11 – Solicita informações referente ao mapa das obras para 
asfalto das Rua Erlindo José da Silva e da Rua Maria Augusta Ferreira, no 
Jardim Guaçu;

2. Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Nº 5 – Solicita informações relativas a 
todos os contratos, inclusive emergenciais, relacionados a obras públicas e que 
foram firmados pela atual Administração Municipal de 01/01/2021 até o 
presente momento;

3. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 9 – Solicita informações relativas à 
dedetização das Escolas Municipais de São Roque; Nº 10 – Solicita 
informações a respeito do descarte irregular de lixo nos cemitérios municipais; 
Nº 12 – Solicita informações a respeito da Concorrência Pública nº 005/2022, 
referente à contratação de empresa para execução de obras de construção da 
Escola do Futuro, no Distrito de Maylasky.

Indicações:
1. Vereador Antonio José Alves Miranda: Nº 114 – Indica pavimentação 

asfáltica na Alameda Rui Balbinot, Jardim Suíça; Nº 115 – Indica pavimentação 
asfáltica na Rua Eduardo Vieira, Jardim Suíça; Nº 116 – Indica 
complementação da pavimentação asfáltica da Rua Dom Ernesto de Paula, 
Jardim Suíça; Nº 117 – Indica alteração de faixa contínua para faixa tracejada 
em frente o portão de entrada e saída de veículos no Condomínio Terras 
Brasilis, sito à Avenida Brasil, Nº 960; Nº 118 – Indica "tapa-buraco" na Estrada 
Velha do Carmo, principalmente no sentido Bairro do Carmo antes da ponte 
sobre a linha térrea, conforme foto; Nº 119 – Indica lombada na Rua José 
Henrique da Costa, Jardim Bela Vista, antes da Criarte Escola Educacional 
Infantil; Nº 120 – Indica sinalização horizontal de garagens nas casas da Rua 
José Henrique da Costa, entre a Avenida Bandeirantes e Rua Professor 
Antonio Augusto da Silva, devido a problemas na entrada e saída da Criarte 
Escola Educacional Infantil; Nº 121 – Indica motonivelamento e cascalhamento 
na Rua José Maria Duarte, entrada antes da Pousada Recanto dos Vaqueiros 
na Estrada dos Venâncios; Nº 122 – Indica motonivelamento e cascalhamento 
na Rua dos Santistas, no Pavão; Nº 123 – Indica manutenção com a 
retroescavadeira para limpeza no córrego na estrada conhecida como 
Guatambu (floricultura), no Pavão, antes do Recanto dos Vaqueiros, sentido 
Mirim;
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2. Vereadora Cláudia Rita Duarte Pedroso: Nº 96 – Indica implementação de 
projeto de lei para obrigar os estabelecimentos públicos e privados, 
principalmente os voltados à saúde e à educação, assim como o paço 
municipal, a Casa dos Conselhos, CRAS e CREAS, a disponibilizar o 
Formulário Nacional de Avaliação de Risco Violência Doméstica e Familiar 
Contra a Mulher.; Nº 112 – Indica limpeza e aprofundamento do bueiro 
localizado na esquina da Rua José Dias Thomás com a Av. Gérson Nastri;

3. Vereador Clovis Antonio Ocuma: Nº 97 – Indica a regularização fundiária da 
Vila Vilma; Nº 98 - Indica a colocação da luz de led na Vila Vilma;

4. Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Nº 113 – Solicita o corte de uma 
árvore localizada na Rua Maestro Porfírio Tavares, altura do imóvel nº 78, 
Cambará, porque devido a sua altura a mesma corre o risco de queda em cima 
das casas ao seu redor;

5. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Nº 110 – Indica ao Poder 
Executivo, junto ao Departamento de Obras, o desassoreamento do rio atrás 
da Escola Cooperativa, em caráter de urgência, tendo em vista o alagamento 
de prédios e residências no último final de semana (11-12 de fevereiro); Nº 111 
– Indica ao Poder Executivo, junto ao Departamento de Obras, a instalação de 
passagem de pedestres sobre o rio em frente à UBS do Guaçu;

6. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 99 – Indica que seja providenciado um 
serviço ou uma operação em todo o município para o combate a dengue, neste 
caso propondo que seja disponibilizado um serviço do tipo "cata-treco"; Nº 100 
– Indica providências, junto ao Departamento de Saúde, para a viabilidade do 
fornecimento de café para as crianças e demais pacientes, que passam pelas 
unidades de saúde para coleta de sangue para exames;

7. Vereador Thiago Vieira Nunes: Nº 94 – Solicita o prolongamento de 
iluminação pública na Rua Emídio Castanho; Nº 101 – Solicita que sejam 
instaladas câmeras de segurança nas escolas da rede municipal; Nº 102 - 
Solicita a contratação de inspetores de alunos nas EMEIs; Nº 103 – Solicita a 
implantação de uma lombada na Rua Giuseppe Garzella; Nº 104 – Solicita a 
implantação de lombadas nas ruas Antônio Oliveira Pinto e Josefina, Vila 
Vinhas, São João Novo; Nº 105 – Solicita que sejam realizados os serviços de 
manutenção de roçada, por toda a extensão da linha férrea em São João Novo; 
Nº 106 – Solicita a realização do serviço de manutenção de roçada na Vila 
Vinhas e Vila Antártica; Nº 107 – Solicita a realização de manutenção de trocas 
de lâmpadas queimadas, em São João Novo e Maylasky; Nº 108 – Solicita 
melhorias no Transporte Escolar; Nº 109 – Solicita a implantação de uma 
lombada na Rua Domingos Scoparo, em frente à igreja de São João Velho.

Moções:
1. Vereadora Cláudia Rita Duarte Pedroso: Nº 40 – De Congratulações à 

Banda Regimental de Música do Comando de Policiamento do Interior Sete 
(CPI-7) pelo 89º aniversário de sua fundação;

2. Vereadora Cláudia Rita Duarte Pedroso e Vereador Thiago Vieira Nunes: 
Nº 36 – De Congratulações à Deputada Estadual Maria Lucia Amary pelas 
contribuições de suma relevância prestadas em seu mandato à Estância 
Turística de São Roque;

3. Vereador Clovis Antonio Ocuma: Nº 45 – De Congratulações ao Pastor 
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Setorial Ari Josemar Puentes Pereira da Assembleia de Deus - Ministério do 
Belém - Setor Sorocaba por seu aniversário de 50 anos;

4. Vereador Diego Gouveia da Costa: Nº 29 – De Congratulações aos alunos de 
Mérito Acadêmico da Fatec São Roque sendo os melhores alunos das 
respectivas turmas;

5. Vereadores Marcos Roberto Martins Arruda, Diego Gouveia da Costa, 
Rafael Tanzi de Araújo, Antonio José Alves Miranda, Cláudia Rita Duarte 
Pedroso, Clovis Antonio Ocuma, Guilherme Araujo Nunes, Israel 
Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio 
Mariano, Newton Dias Bastos, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rogério 
Jean da Silva, Thiago Vieira Nunes e William da Silva Albuquerque: Nº 43 
– De Pesar pelo falecimento da senhora Julia Justolin Teverão;

6. Vereadores Newton Dias Bastos, Rogério Jean da Silva, Diego Gouveia da 
Costa, José Alexandre Pierroni Dias, Cláudia Rita Duarte Pedroso, Julio 
Antonio Mariano, Guilherme Araujo Nunes, Israel Francisco de Oliveira e 
Antonio José Alves Miranda: Nº 37 – De Pesar pelo falecimento do estimado 
Senhor Alvi Sabbatini;

7. Vereadores Rogério Jean da Silva, 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, Julio Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, 
Newton Dias Bastos, Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rafael Tanzi de 
Araújo, Thiago Vieira Nunes e William da Silva Albuquerque: Nº 42 – De 
Pesar pelas vítimas do maior temporal devastador já registrado no Brasil, 
ocorrido no litoral norte de São Paulo, nos dias 18 e 19 de fevereiro, nos 
municípios de São Sebastião e Ubatuba;

8. Vereadores Rogério Jean da Silva, Diego Gouveia da Costa, Cláudia Rita 
Duarte Pedroso, Antonio José Alves Miranda e Newton Dias Bastos: Nº 41 
– De Pesar pelo falecimento da estimada Senhora Regina Maria Luciano;

9. Vereadores Rogério Jean da Silva, Rafael Tanzi de Araújo, Cláudia Rita 
Duarte Pedroso e Julio Antonio Mariano: Nº 44 – De Pesar pelo falecimento 
do estimado Senhor Tiago de Oliveira;

10.Vereador Thiago Vieira Nunes, Clovis Antonio Ocuma e Cláudia Rita 
Duarte Pedroso: Nº 39 – De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor João 
Franco do Amaral;

11.Vereador William da Silva Albuquerque: Nº 31 – De Congratulações ao GCM 
Gustavo Cirne da Silva Lopes pela atitude de coragem, amor a profissão e ao 
próximo e por um ato de cidadania, pela iniciativa de proteger uma senhora 
vítima de agressão doméstica, mesmo estando de folga.; Nº 34 – De 
Congratulações à YouTuber Gigi Tanzi pela marca recém superada de 1 
milhão de inscritos em seu canal no YouTube;

12.Vereadores William da Silva Albuquerque, Paulo Rogério Noggerini Júnior 
e Diego Gouveia da Costa: Nº 28 – De Congratulações ao “Bloco Allegria” 
pela realização do evento pré-carnavalesco, no dia 11 de fevereiro de 2023, na 
cidade de São Roque.

Matérias analisadas no expediente:
1. Moções de Pesar: a Mesa Diretora as encaminhará.
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2. Indicações: a Mesa Diretora as encaminhará.
3. Moções de Congratulações: Nº 29/2023. Adiada por unanimidade para a 

próxima sessão (4ª Sessão Ordinária). Nºs 28, 31, 34, 36, 40 e 45/2023. 
Aprovadas por unanimidade em única discussão e votação nominal, com 
quórum de maioria simples.

Tribuna:
Fizeram uso da Tribuna os(as) Vereadores(as): 1) José Alexandre Pierroni 
Dias: “Boa noite a todos, Sr. Presidente Rafael, Niltinho Bastos, Toninho, todos 
os outros vereadores presentes, Dra. Cláudia, munícipes. Eu quero começar 
aqui falando sobre a Unidade de pesquisa e desenvolvimento em agricultura 
ecológica. A APTA, lá na Avenida Três de Maio, N° 900, quem sabe, mora em 
São Roque, vive em São Roque, sabe a importância dessa área verde de 22 
alqueires, onde lá ocorrem muitas nascentes, existe o córrego, chamado 
Córrego do Rosário, existe uma área de preservação ambiental muito bonita, 
mas que infelizmente está sendo objeto de depósito de lixo. Depósito de lixo. E 
ainda dizem “lixo orgânico”: de orgânico não tem é nada. Quer passar as fotos 
para mim, Heredes, por favor? Olha, esse aqui é o lixo orgânico que está sendo 
jogado na agricultura. É uma mistura de resto de entulho, colchão, pneu, água 
parada, cama, tem de tudo. E o pior do tudo isso, é que um caminhão de lixo, é 
o caminhão de lixo que faz o transporte disso. Não é um caminhão adaptado 
para recolher tronco, madeira, resto de poda, é o caminhão de lixo. Então 
entende-se, se é o caminhão de lixo, é o caminhão de lixo, a foto está invertida, 
mas foi tirado uma foto, é o próprio caminhão de lixo que está fazendo essa 
barbaridade. A máquina já passou de uma grande área, absorvendo e retirando 
um número grande de árvores, os prédios antigos mais que centenários que 
ficava a estação de monta antigamente, onde ficavam os animais, as cocheiras 
das vacas: acabou-se tudo, tudo no meio do mato, tudo caído, destruído. Agora 
a pergunta que fica é: a Prefeitura Municipal tem algum acordo com o governo 
do Estado para fazer essa barbaridade dentro do município? Isso é possível? 
Fora o acúmulo de água, ratos, todos esses dejetos, esse chorume que está 
saindo do lixo, está entrando no córrego. Aonde? Na Três de Maio, a dois, três 
quilômetros do centro de São Roque. Ninguém observa uma barbaridade 
dessa? Eu então estou questionando no requerimento que logo vai vir aí. Onde 
está o contrato? Onde está o acordo entre o estado e o município? Existe isso 
ou é só um acordo verbalmente? Outra coisa: onde está sendo descartado o 
lixo do município? Os restos de entulho, os restos de plástico... aonde? Existe 
algum local específico para isso? Algum de vocês sabe? Com a palavra, Cabo 
Jean. [Concede aparte ao Vereador Rogério Jean da Silva.] Obrigado, Vereador 
Jean, agora voltando no Vasco Barioni: cercaram toda a área, mas cercar para 
quê? Para o rato não sair? Só se for para o rato não sair, para deixar o rato 
mais gordo lá cada vez que jogam mais entulho e mais lixo lá dentro. Também 
quero saber dessa empresa que tá descartando os galhos e o resto de lixo 
dentro da Agricultura, se tem permissão o caminhão de lixo fazer esse serviço. 
A contratação foi para caminhão de lixo fazer esse tipo de remoção aqui na 
cidade? E pasmem, não plantam mais nada dentro de uma estação de 
agricultura orgânica. A única coisa que está lá foi da administração passada. As 
parreiras de uva orgânica que foram feitas. A única coisa em mais de dois anos 
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que esse prefeito fez. E o slogan dele, 40 anos em quatro, não tá chegando 
nem meio ano em três. A verdade é essa: a gente vai ver o final desse mandato 
com dinheiro no bolso e o freio de mão puxado para trás. Com a palavra, 
Paulinho. [Concede aparte ao Vereador Paulo Rogério Noggerini Júnior.] De 
nada. Mas então, se o problema é funcionário, eles ficam andando de trator o 
dia inteiro, Paulinho, o dia inteiro andando de trator, para cima e para baixo, e 
não sai nada naquele lugar. Me desculpa, se está sobrando tempo para andar 
de trator para cima e para baixo, tem que ter tempo para retirar esse resíduo. 
Isso daí é uma questão horrível para o meio ambiente, você sabe disso, agora 
vai deixar isso daí exposto? Vai falar que é falta de funcionário? Então não 
acampasse ainda a ideia. E dinheiro? Tem dinheiro, tem gente. Ali, aquela 
agricultura, é um posto de nego fazendo nada. O Jean tem foto de um antigo 
funcionário dormindo, dormindo dentro do setor dele, em horário de serviço. 
Você acha que não tem funcionário o tempo para dormir? Tem. Muito obrigado”; 
2) Julio Antonio Mariano; 3) Newton Dias Bastos; 4) Paulo Rogério 
Noggerini Junior; e 5) Rogério Jean da Silva.

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

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

3. 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 providencias. Aprovado por unanimidade em única discussão e 
votação nominal, com quórum de maioria absoluta;

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

5. Requerimentos Nºs 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12/2023. Adiados para a próxima 
sessão (4ª Sessão Ordinária) por 10 (dez) votos favoráveis, dos Vereadores 
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 e William da Silva Albuquerque, a 3 (três) contrários, dos 
Vereadores Paulo Rogério Noggerini Júnior, Rafael Tanzi de Araújo e Rogério 
Jean da Silva.

Explicação Pessoal: 
Pronunciaram-se na seção de Explicação Pessoal os(as) Vereadores(as): 1) 
Antonio José Alves Miranda: ““Boa noite a todos, nobres pares, vereadora 
Claudia, internautas que nos assistem, plateia presente. Senhor Presidente, 
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primeiramente eu quero agradecer usando aqui minha palavra ao diretor, o 
chefe de divisão Leandro, que mais uma vez atendeu o pedido deste vereador 
em relação à areninha lá que foi feita lá no nosso bairro no Gabriel Piza, onde, 
infelizmente, o projeto do governo não previa o fechamento da arena como um 
todo, e isso vinha causando problemas com a vizinhança, porque foi feito 
dentro de uma praça, o qual infelizmente a bola estava caindo na residência de 
vizinhos, o que causava com toda a razão muitas reclamações do vizinho. E 
hoje, automaticamente, começou nesta semana o fechamento, vão concluir 
amanhã, então eu tenho que agradecer o Leandro, o chefe de divisão de 
esportes, e toda sua equipe, que nos forneceu essa alegria de estar 
melhorando lá a situação da areninha para todos. Outra situação, Senhor 
Presidente, gostaria de agradecer o Sr. Amorim da CPFL, que esteve comigo lá 
no Alpes do Guaçu, uma região muito difícil de uma rua que eu denominei, que 
aos poucos nós estamos buscando para que aquela comunidade que ali mora 
se sinta representada pela cidadania do nosso município. É uma rua com muita 
dificuldade, já fizemos a solicitação da Sabesp, e foi até lá o senhor Amorim, 
com o senhor Fabrício, que está assumindo o lugar dele até ele retornar de 
férias. Mas deixo claro que estamos buscando o atendimento porque é uma 
área que futuramente — ela tem 268 metros — vai precisar ser asfaltada, 
porque vão asfaltar a rua Erlindo Silva e, automaticamente, se não asfaltar, vai 
ter problema futuramente, até porque é muita terra e é uma ladeira, você deve 
conhecer ela, em cima da Rua Guarani. Então eu quero agradecer o Amorim, 
eu espero que realmente consiga agregar e levar a energia, que eu acho que é 
o dever do Estado, do cidadão ter direito a energia, a água e outras questões. 
Gostaria também de parabenizar o prefeito Guto, que nesta quarta-feira, 
ontem, levei uma comissão quando fui procurada pelas merendeiras, e foi uma 
reunião muito legal, aonde nós estamos buscando também o reconhecimento 
dessa classe, e foi uma reunião muito proveitosa, já que tem uma previsão uma 
previsão dessa reforma administrativa, e como é um governo que tem 
valorizado, e muito, os servidores públicos, acredito que esta categoria 
futuramente também será agraciada, principalmente até na nomenclatura, que 
hoje, infelizmente, não sei o que aconteceu, que mudaram para serviçal I e II e, 
na verdade, elas são merendeiras. E nós temos que respeitar, porque elas 
compõem o agrupamento da educação. É muito importante, como aqui já foi 
feito linearmente o salário das professoras. Foi dado um acerto também nas 
auxiliares de educação, e as merendeiras não podem ficar atrás, porque elas 
compõem esse quadro aí que, principalmente quando a gente fala em merenda 
escolar, que atende a todas as crianças. Portanto, foi uma reunião muito 
proveitosa, onde teve o compromisso do governo Guto, de estar atendendo, 
que logo logo estaremos aí aprovando, já que tem essa previsão da reforma 
administrativa. Outra situação, também que ontem até eu conversei com o 
vereador Julio Mariano, uma cidadã me chamou, e eu geralmente eu sempre 
vou atender, porque através das minhas matérias no Facebook, onde eu 
procuro fazer só apresentar o meu trabalho, não sou muito de me envolver ali 
no Facebook, mas meu trabalho eu sempre divulgo, porque é o direito meu, é o 
direito de mostrar o meu trabalho, que eu tenho que mostrar para a sociedade 
que eu estou fazendo e procurando fazer. Vereador não faz obra, mas eu 
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procuro sempre levar uma mensagem ao prefeito, das comunidades, e isso 
para mim é importante. Fui ontem lá, estive na Estrada da Lagoa, estive lá 
também na estrada do Pilão d'Água, aonde a gente tiramos foto e 
automaticamente estarei fazendo um documento para o departamento de 
obras, para que venha a melhorar, porque realmente as estradas estão muito 
castigadas, então nós temos que que entender que, como foi citado aqui, pelo 
Vereador Julio, a chuva todo mundo sabe, castigou bastante, nós não podemos 
fugir disso também, de chamar que existe responsabilidade, e o governo 
quando não é verdade, a gente sabe, que o braço é curto, a cidade que tem 
quase 300 km, São Roque tem uma extensão muito enorme, muito grande, e 
não é fácil a gente tem que entender isso. Como hoje também eu gostaria de 
agradecer o Dr. Diego o, engenheiro Diego, aonde esteve me acompanhando 
agora à tarde, onde estivemos lá no Gabriel Piza, lá no Pavão, na Estrada dos 
Venâncios e na Rua Julio de Lucca. Ali existe um condomínio onde foi 
assaltado recentemente, existe o condomínio que houve uma tentativa de 
fazer, mas, infelizmente, foi abandonado, está abandonado até hoje. Já foi 
solicitado a Defesa Civil, porque tá causando prejuízo ao condomínio ao lado, 
onde os proprietários não tomam nenhuma iniciativa de buscar sanar aquela 
dificuldade lá e já foi feito vários pedidos através da fiscalização e não têm 
tomado, infelizmente o proprietário não tem assumido a sua responsabilidade. 
Quer dizer, tinha uma tentativa de sair um condomínio, infelizmente não sei e 
não vou ser leviano de falar o que aconteceu porque eu não tenho 
conhecimento, mas a obra está lá parada, ficou parada há muitos anos, e está 
causando problemas lá nesse condomínio ao lado e hoje eu estive lá também. 
Gentilmente, o engenheiro Diego, que faz parte da diretoria de obras, tem nos 
dado um suporte para todas essas demandas. Eu tenho recebido muitas 
demandas, nós estamos com problemas no Jardim Camargo, no Pavão, 
infelizmente eu volto a falar sobre a questão da Pessegueira, onde em dois 
meses, conseguimos levar a máquina quatro vezes, infelizmente a chuva tem 
estragado, nessa última conseguimos fazer uma limpeza nas caixas, já aliviou. 
Houve uma tentativa lá de fazer uma como se fosse uma fuga das águas no pé 
da torre, que estava correndo risco naquela ponte em cima da linha férrea, 
onde estava colocando em risco até a estrutura da ponte, porque a água 
estava justamente lá na sapata dessa citada ponte, então corria risco até de 
um desabamento. Então, por último, eu sei que, como o próprio presidente 
falou, eu sempre procurei respeitar a todos, mas nunca vou me calar quando 
eu me sentir também ofendido, porque isso faz parte. Existe aqui uma questão 
política, como ele bem falou. Não existe, não extrapola essa situação, porque, 
na verdade, eu procuro fazer política e o debate é o caminho. Infelizmente, na 
última sessão aqui, até uma pessoa com respeito muito, o Alexandre, eu me 
senti ofendido com as palavras dele, eu tive que me ausentar naquele 
momento aqui do plenário, mas ele citou meu nome, aonde eu tinha deixado 
claro que eu tinha deixado claro que vem chovendo desde a primavera e, 
automaticamente, houve, por parte dele, porque eu quero explicar para o 
vereador Alexandre que quando eu falei da primavera, ela começa em 
setembro, mas ela vai até 21 ou 22 de dezembro. E aquele próprio gráfico que 
você colocou, aquilo prova ao contrário, que as chuvas estão acima do que 
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deveria e que foi no passado. E isso, se você analisar, até agosto choveu 37 
milímetros. Mas, a partir, quando eu te falo que a chuva vem da primavera é 
porque eu venho acompanhando, e tem documento aqui que fala que nunca 
aconteceu, e está a prova disso aí, meu Deus do céu, olha o que está 
acontecendo lá na região do Litoral Norte. Agora, contestou, com todo respeito 
que eu tenho a você, eu não poderia deixar, porque eu não estava aqui 
naquele momento, e deixar claro que você talvez se confundiu: quando eu falei 
primavera não quis dizer que foi no início da primavera: poderia ser no início, 
como poderia ser no fim, que vai até 21 ou 22 de dezembro, está ok, 
Alexandre? Só em resposta porque eu não estava presente, então eu gostaria 
de deixar claro aqui que eu respeito o seu ponto de vista, mas eu não poderia 
me furtar de deixar essa colocação aqui. Muito obrigado e boa noite a todos”; 
2) Claudia Rita Duarte Pedroso; e 3) Diego Gouveia da Costa. Consoante 
preceitua o §5º do Art. 1º da Resolução Nº 4, de 8 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.

Encerram-se os trabalhos às 22h17min.

RAFAEL TANZI DE ARAÚJO
Presidente

NEWTON DIAS BASTOS
2º Vice-Presidente

DIEGO GOUVEIA DA COSTA
1º Secretário

ANTONIO JOSÉ ALVES MIRANDA
2º Secretário
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