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Ata da 6ª Sessão Ordinária de 14 de março 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, 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: José Alexandre Pierroni Dias e Rogério Jean da Silva 
(ausente na votação da Ata da 5ª Sessão Ordinária e do Requerimento Nº 
25/2023, apreciados no expediente).

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 Thiago Vieira Nunes.

1. Leitura e votação da Ata da 5ª Sessão Ordinária, de 07/03/2023. A Ata foi 
aprovada por unanimidade, em única discussão e votação nominal, com 
quórum de maioria simples;

2. Correspondência Recebida Nº 46/2023, de 13/03/2023, de autoria do Poder 
Executivo — “Atendimento a Lei Municipal 5.537 De 21 de setembro de 2022, 
onde dispõe sobre o encaminhamento de informações à Câmara Municipal 
referentes ao uso de emendas parlamentares pelo Poder Executivo Municipal;

3. Correspondência Recebida Nº 47/2023, de 13/03/2023, de autoria do Poder 
Executivo — “Relatório do custo mensal do subsídio pago a Empresa Jundiá 
que presta o serviço de Transporte público coletivo na cidade, em atendimento 
a Lei Municipal nº 5442/2022”;

4. Correspondência Recebida Nº 48/2023 – “Aprovação de Emenda 
Parlamentar de autoria da Deputada Bruna Furlan – PSDB/SP para o Ministério 
de Desenvolvimento Regional”;

5. Ofício Vereador Nº 624/2023, 08/03/2023 de autoria do Vereador Rafael Tanzi 
de Araújo, que “Justifica ausência na 5ª Sessão Ordinária, de 7 de março de 
2023, por motivos de força maior”. Aprovado por unanimidade, em única 
discussão e votação nominal, com quórum de maioria simples;

6. Requerimento Nº 25/2023, de 13/03/2023, de autoria dos Vereadores Rogério 
Jean da Silva e Newton Dias Bastos, “Solicita a inclusão do Requerimento n° 
24/2023, em regime de tramitação de urgência especial, na pauta da 6ª Sessão 
Ordinária, de 14/03/2023”. Aprovado por unanimidade em única discussão e 
votação nominal, com quórum de maioria absoluta.

Projetos do Executivo:
1. Projeto de Lei Nº 15/2023-E, de 07/03/2023, de autoria do Poder Executivo, 

que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 
3.943.331,29 (três milhões, novecentos e quarenta e três mil, trezentos e trinta 
e um reais e vinte e nove centavos)”;

2. Projeto de Lei Nº 16/2023-E, de 07/03/2023, de autoria do Poder Executivo, 
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que “Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 
5.050.000,00 (cinco milhões e cinquenta mil reais)”;

3. Projeto de Lei Nº 17/2023-E, de 14/03/2023 de autoria do Poder Executivo, 
que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de 
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)”.

Projetos do Legislativo:
1. Projeto de Lei Nº 9/2023, de 13/02/2023, de autoria do Vereador Julio Antonio 

Mariano, que “Torna obrigatória a inclusão de itens referentes à implantação de 
sistemas de captação de águas pluviais e de energia solar no projeto técnico 
de novas edificações pertencentes à administração pública direta ou indireta no 
território da Estância Turística de São Roque”.

Requerimentos:
1. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 24 - Solicita informações referentes ao 

setor de Resgate Municipal “192”;
2. Vereadores Rogério Jean da Silva e Paulo Rogério Noggerini Júnior: Nº 23 

- Requer informações referentes ao Plano Diretor.
Indicações:

1. Vereador Antonio José Alves Miranda: Nº 187 - Solicita motonivelamento e 
cascalhamento nas ruas da Vila Lino, Caetê; Nº 188 - Solicita motonivelamento 
e cascalhamento nas ruas do Loteamento Vale das Flores, em Canguera; Nº 
189 - Solicita análise técnica para instalação de lombada no Centro Comercial 
do Taboão. atrás da saída da Avenida Prefeito Zito Garcia, sentido Centro; Nº 
190 - Solicita motonivelamento e cascalhamento na Estrada do Café, Pavão; 
Nº 191 - Reitera a Indicação Nº 50/2023, que indica manutenção e limpeza na 
viela Therezinha Cristanelli, no Bairro Junqueira; Nº 192 - Reitera a Indicação 
Nº 889/2022, que solicita motonivelamento e cascalhamento na Estrada 
Paraná, entrada à direita, logo após o Bar do Chifre na Estrada do Café; Nº 193 
- Solicita pavimentação com massa asfáltica no túnel da Rua Roque Rodrigues, 
na Campininha de Baixo; Nº 194 - Solicita poda de árvore no final da Passarela 
Marco A. Cóllo, em frente à EE Germano Negrini, no Taboão; Nº 195 - Solicita 
que seja providenciada iluminação na Passarela Marco A. Cóllo, em frente à 
EE Germano Negrini; Nº 196 - Solicita roçada e limpeza nas vias e espaços 
públicos do bairro Jardim Suíça Paulista;

2. Vereadora Cláudia Rita Duarte Pedroso: Nº 183 - Indicação pedindo 
urgência na poda das árvores da Av. Santa Rita; Nº 185 - Solicita ao 
Departamento de Meio Ambiente que localize a colmeia responsável pela 
infestação de abelhas na área central da cidade, em especial na Rua Rui 
Barbosa e na praça próxima, bem como nas ruas atrás da igreja, e tome 
providências para que ela seja removida, porém preservada;

3. Vereador Clovis Antonio Ocuma: Nº 162 - Indica ao Poder Executivo troca 
das lousas tradicionais por quadros brancos com pincel marcador ou lousas 
digitais em todas as escolas de educação básica do município;

4. Vereador Guilherme Araujo Nunes: Nº 161 - Indica roçada da Estrada da 
Serrinha; Nº 186 - Indica operação tapa buraco no Santo Antônio, Flórida e 
Jardim Brasil;

5. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Nº 184 - Indica que seja utilizado 
o Espaço Bandeirantes para “Parcão”, ou seja, local onde se possa passear 
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com cão livre ou com guias a critério dos donos, respeitadas as legislações 
pertinentes;

6. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 163 - Indica a implantação de lâmpadas 
de LED nos bairros Jd São José, Santo Antonio e Vila Guilhermina; Nº 164 - 
Indica a implantação de lâmpadas de LED no bairro Cambará e Vila Moraes; 
Nº 165 - Indica a implantação de lâmpadas de LED no bairro Jd Boa Vista; Nº 
166 - Indica realização de estudo da viabilidade para a disponibilidade de uma 
rampa de acesso às pessoas com deficiência defronte a unidade do 
Poupatempo; Nº 167 - Indica que seja viabilizado o transporte público no bairro 
da Vila Moraes, mais precisamente nas ruas Anesio de Moraes e Antonio 
Joaquim de Moraes; Nº 168 - Indica a implantação de Subprefeitura na região 
do Carmo para atender Pilão d'água, Juca Rocha, Caetê, Vila Lino, Vila do 
Carmo, Bairro do Carmo, Jardim Camargo, Pavão, Mirim entre outros; Nº 169 - 
Solicita providências, junto ao Departamento de Educação, para que seja 
estudada a possibilidade de agregar uma creche junto à escola Antonio 
Cavaglieri no bairro do Pavão; Nº 170 - Solicita providências, junto ao 
Departamento de Educação, para que seja realizado um estudo objetivando a 
elaboração de um Projeto para a construção de uma Creche e Emei no Bairro 
do Mombaça; Nº 171 - Solicita providências do aumento do horário de ônibus, 
na linha do Pavão, nos finais de semana.; Nº 172 - Indica estudo para que os 
funcionários da frente de trabalho possam fazer uso do atendimento 
odontológico fornecido aos Servidores Públicos Municipais;

7. Vereador Thiago Vieira Nunes: Nº 143 - Solicita manutenção na Estrada 
Emídio Castanho com maquina patrol e cascalhamento; Nº 173 - Solicita 
melhorias na iluminação pública na região do Garcia e São João Velho.; Nº 174 
- Solicita pavimentação da rua Domingos Scoparo, no Distrito de São João 
Velho; Nº 175 - Solicita manutenção das ruas do bairro Caete; Nº 176 - Solicita 
manutenção da rua Tamarindo, Bairro do Saboo.; Nº 177 - Solicita manutenção 
de roçada na Estação de São João Novo; Nº 178 - Solicita manutenção nas 
tampas de bueiro quebradas no bairro Volta Grande; Nº 179 - Solicita 
recapeamento das ruas do bairro Vila Holf, em São João Novo; Nº 180 - 
Solicita recapeamento da Rua Elisa Santos Nunes, em São João Novo; Nº 181 
- Solicita criação de uma areninha de esportes e lazer  no bairro Santa 
Terezinha antigo campo do cruzeiro; Nº 182 - Solicita o recapeamento da Rua 
Eugênio Benedito Pedroso, bairro Volta Grande.

Moções:
1. Vereadora Cláudia Rita Duarte Pedroso: Nº 54 - De Congratulações à 

Associação Viva Luz pelos relevantes trabalhos desenvolvidos em prol das 
pessoas com deficiência na Estância Turística de São Roque;

2. Vereadores Cláudia Rita Duarte Pedroso, Paulo Rogério Noggerini Júnior 
e Diego Gouveia da Costa: Nº 46 - De Congratulações à Escola de Samba 
Unidos da Estação Santa Quitéria e à Associação Movimento Esporte 
Adaptado e Superação Projeto social “AMEAS” pela promoção da inclusão ao 
viabilizar e dar destaque a ala PCD no Carnaval de São Roque 2023;

3. Vereador Clovis Antonio Ocuma, Rafael Tanzi de Araújo: Nº 55 - De 
Congratulações à Diretoria da EMEF “Prof. Tibério Justo da Silva” pela 
realização da 1ª Reunião de Pais e Responsáveis que aconteceu no dia 25 de 
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fevereiro, dando ênfase aos projetos Aluno Destaque e Musicalização;
4. Vereador Diego Gouveia da Costa: Nº 53 - De Congratulações ao Senhor 

Vitor Alexandre Rodrigues - Vitão do Cachorrão, em face de sua eleição a 
Deputado Estadual;

5. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Nº 60 - De Congratulações ao 
ciclista Fabio Angiolucci que se sagrou Campeão na Abertura do Ranking 
Paulista de Ciclismo de Estrada no domingo 05 de fevereiro na cidade de 
Guarulhos;

6. Vereador Paulo Rogério Noggerini Júnior: Nº 47 - De Congratulações aos 
vencedores, participantes e organizadores do 1º Festival de Marchinhas de 
São Roque, que aconteceu nos dias 10 e 11 de fevereiro, no recinto Brasital;

7. Vereadores Paulo Rogério Noggerini Júnior, Diego Gouveia da Costa e 
William da Silva Albuquerque: Nº 61 - De Congratulações à Escola de 
Samba Unidos da Estação Santa Quitéria pelo desfile carnavalesco de 2023;

8. Vereador Thiago Vieira Nunes: Nº 58 - De Congratulações à Rota das Águas 
pelo impacto alcançado no cenário turístico são-roquense.

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 54 e 58/2023. Adiadas por unanimidade para 

a próxima sessão (7ª Sessão Ordinária). Nºs 46, 47, 53, 55, 60 e 61/2023. 
Aprovadas por unanimidade em única discussão e votação nominal, com 
quórum de maioria simples.

Tribuna:
Fizeram uso da Tribuna os Vereadores: 1) Antonio José Alves Miranda: “Boa 
noite a todos, senhor presidente, nobres pares, vereadora Dra. Cláudia, público 
presente, internautas que nos assistem pela TV Câmara, boa noite a todos. 
Senhor presidente, eu quero me solidarizar, que como hoje eu estive no bairro 
do Pavão, onde fui convocado a fazer algumas reuniões, solidarizar por que? 
Porque eu estava lá presente e infelizmente caiu um dilúvio que algumas 
árvores caíram, interromperam a energia elétrica e automaticamente foi 
convocado tanto a CPFL como a defesa civil. E me solidarizar em virtude de 
tudo que vem ocorrendo, todos esses bairros, como nós temos aí quase 300 km 
de estrada de terra, todas as estradas estão deterioradas, e terminar 
lamentando muito porque a máquina pública, por mais esforço que tenha, não 
consegue atender devido ao problema da terra molhada e, ao contrário, em vez 
de melhorar, termina piorando. E eu fico contente também que muitas pessoas 
entendem essa situação. Muitas entendem que não tem como você mexer em 
uma situação que vai virar um lamaçal. E hoje eu sou prova disso: que talvez, 
naquele momento dessa chuva à tarde, eu estava lá na estrada do Moranguinho 
com a estrada do Café, se naquela estrada tivesse em algum momento 
recentemente passado a máquina, com certeza eu estaria atolado lá até agora. 
E é isso que é importante, termos ciência que estão tentando fazer alguma 
coisa. Hoje também, depois de muita luta nossa, do nosso mandato, as 
máquinas estão lá no Pavão, no Pavão não, desculpa, no bairro do Mombaça, 
conversei de manhã com o encarregado Agnaldo, como eu também eu estou 
sentindo, não retornei a falar com ele mas estou a situação que ele se encontra 
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lá com essa máquina, porque olha só o temporal que caiu, por mais que tenha 
boa vontade, graças a Deus as pessoas que lá estão que eu tenho contato 
entende dessa situação. Porque eles estão vendo lá o que está tentando fazer 
de melhorias e eu fico grato por isso, porque muitos se aproveitam da situação, 
sabe que nós estamos passando por uma situação de chuvas que está fora do 
normal e é importante a gente falar isso, porque nós estamos assistindo aí pela 
televisão a questão de São Paulo e diversas cidades do nosso Estado. Estamos 
vendo o que tá acontecendo. E eu dou graças a Deus que São Roque não tem 
acontecido nada grave que possa vir como em algumas cidades, está até 
ceifando vidas. Tem que agradecer a Deus por tudo que nós estamos 
passando. Não vou aqui vir reclamar da chuva porque nós não temos como 
controlar a natureza. Talvez o homem tenha a culpa até em prejudicar a 
natureza, como muitas vezes nós sabemos, que a questão que acontece com 
os córregos, é muito lixo jogado nos córregos; talvez falte essa preocupação 
dos cidadãos para termos um controle melhor, e com chuva só piora a situação. 
Portanto, estamos aí no meu trabalho tentando fazer levando um pouco a 
presença do poder público nesses bairros mais distantes. A gente sabe que 
tudo que está longe do centro da cidade tem dificuldade, a questão de ônibus, a 
questão de estrada, questão de segurança pública, questão da iluminação 
pública, mas nós estamos batalhando para que as coisas venham melhorar. E 
eu sempre penso e pensei positivamente. Não queremos o pior, melhor. Estarei 
sempre lutando para buscar a melhoria. É isso que é importante. Estaremos 
sempre nessa luta. Por último, vereador Julio, infelizmente, não foi quarta-feira, 
né? O que aconteceu quinta-feira, lá do portal, eu não pude estar presente. Não 
estava, não pude estar presente. Senti muita falta, porque o portal, eu também, 
você vai me desculpar, eu não sabia que aquele portal tinha o nome do ex-
vereador Maurício Tavares, por Deus que eu não sabia. Vim saber 
praticamente, vereador, no dia da reinauguração do portal e, infelizmente, 
problema de saúde também, não estive presente, senti muito, porque militei 
muito com Maurício. E muito que eu faço hoje aprendi com ele. Defender os 
mais necessitados. E é isso que é meu caminho, como eu estou aí, é Pavão, 
Mombaça, é Carmo e Jardim Camargo. Sempre atuamos juntos. Infelizmente, 
teve um momento que eu tive que me separar do grupo, que eu fui até 
presidente do PT aqui em São Roque, mas Maurício sempre foi batalhador e 
merecedor dessa homenagem. Eu fico triste, vereador Julio, quando você 
demonstra que tem um projeto de lei de 2012. Isso demonstra o ranço político 
que nós temos nessa cidade e eu falo por mim até como não sou daqui, sou 
nordestino e sempre fui perseguido, também apesar que eu sempre deixei claro 
que trabalhei e me aposentei nesta cidade. Nunca precisei, nunca precisei de 
migalhas de quem quer que seja, principalmente desse poder que estava 
naquele momento rancoroso, porque é inadmissível. Você tem o portal com 
uma pessoa que queira ou não foi um vereador deste município, uma pessoa 
que tinha um respeito com o próximo, foi o veterinário que eu acompanhei 
muitas lutas dele, e faltar com esse respeito de não ter nenhuma placa e eu 
nem sabia que aquele portal tinha o nome do Maurício Tavares. Eu senti, você 
também comentou lá, e fico triste com isso, fico triste, e é por isso que eu venho 
aqui neste púlpito, neste plenário, parabenizar o governo Guto porque ele faz a 

mailto:camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br


  Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque
Rua São Paulo, 355 - Jd. Renê - CEP 18135-125 - Caixa Postal 80 - CEP 18130-970

CNPJ/MF: 50.804.079/0001-81 - Fone: (11) 4784-8444 - Fax: (11) 4784-8447
Site: www.camarasaoroque.sp.gov.br | E-mail: camarasaoroque@camarasaoroque.sp.gov.br

São Roque - ‘A Terra do Vinho e Bonita por Natureza’

6

diferença nesse município. Porque isso aí é o fato de poder colocar uma 
simples lembrança, o nome de um falecido numa placa para família é muito 
importante. E isso é a política sem olhar a quem, e é a política que eu sempre 
fiz, que eu sempre quis fazer em São Roque, porque o ranço político pode ficar 
dentro dos debates, mas fora disso não pode haver o que acontece nesse 
município. E eu falo isso porque eu também já fui muito perseguido, até porque 
como já citei muito e sempre enfrentei com dignidade, sempre andei de cabeça 
erguida, porque nunca precisei de migalha de ninguém, como muitos que hoje 
ataca a gente aí na rede social e depende dessas migalhas; não têm 
capacidade profissional para poder ter uma linha de pensamento que possa 
respeitar o próximo. Eu sempre falo, eu sempre dei respeito para receber. Se eu 
não receber respeito eu devolvo na mesma moeda, comigo não tem conversa. 
Sou muito franco nas minhas atitudes e é por isso que eu estou aqui nesta 
Câmara, fazendo meu mandato com honra e sempre defenderei o meu caráter. 
Pode ser quem quer que seja: respeito. E é por isso que eu estou aí dentro da 
minha honra defendendo todo esse povo que está indo nos arredores de São 
Roque sofrendo, e solidarizo com ele porque eu sei o que é que acontece na 
cidade. Tem 40 anos que eu moro aqui neste município. Portanto, vereador 
Julio, parabenizo, porque eu sei que o projeto de lei foi seu, emitido em 
03/09/2012, que agora no dia 18 de setembro de 2023 irá fazer 11 anos, e é 
triste a gente saber que tem um monumento público homenageado, uma 
pessoa que sempre teve respeito nesse município, e nunca tiveram a 
hombridade de colocar uma placa. Parabéns, governo Guto, parabéns, prefeito 
Guto, por você ser diferente desse povo que eu sempre combati aqui em São 
Roque e continuarei combatendo. Muito obrigado” 2) Cláudia Rita Duarte 
Pedroso; 3) Diego Gouveia da Costa; e 4) Julio Antonio Mariano.

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

2. Projeto de Resolução Nº 10/2023, de 23/02/2023, de autoria do Vereador 
Guilherme Araujo Nunes, que “Altera a redação da alínea ‘a’ do inciso I do art. 
78 do Regimento Interno - Resolução n° 13/1991 -, e dá outras providências”. 
Aprovado por unanimidade em única discussão e votação nominal, com 
quórum de maioria absoluta;

3. Projeto de Resolução Nº 11/2023, de 02/03/2023, de autoria da Mesa 
Diretora, que “Dispõe sobre o horário de funcionamento e expediente da 
Câmara Municipal, o controle eletrônico de frequência e o banco de horas dos 
servidores públicos do Poder Legislativo Municipal, e dá outras providências”. 
Aprovado por unanimidade em única discussão e votação nominal, com 
quórum de maioria absoluta;

4. Projeto de Lei Nº 14/2023-L, 07/03/2023, de autoria do Vereador Antonio José 
Alves Miranda, que “Denomina ‘Praça Marília de Dirceu’ praça localizada no 
Loteamento Núcleo Agrícola Jardim Camargo”. Aprovado por unanimidade em 
única discussão e votação nominal, com quórum de maioria simples;

5. Requerimentos Nºs 23 e 24. Aprovados por unanimidade em única discussão 
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e votação nominal, com quórum de maioria simples.
Explicação Pessoal: 

Pronunciaram-se na seção de Explicação Pessoal os Vereadores: 1) Newton 
Dias Bastos; 2) Paulo Rogério Noggerini Junior; e 3) Rogério Jean da 
Silva: “Boa noite, senhor presidente, boa noite, nobres colegas, boa noite, 
público presente e população que nos acompanha de maneira remota. Bom, 
eu, assim como o Vereador Niltinho, hoje em específico, isso se o tempo deixar 
ainda é perigoso eu falar, mas, hoje em específico, eu vou deixar um 
pouquinho a CEJAM de lado. Eu vou falar aqui agora um absurdo que ocorreu 
na última sexta-feira. Absurdo. Onde uma munícipe de 64 anos, moradora do 
Santo Antônio, vizinha minha, veio a começar a passar mal. A família, sem 
condições naquele momento de poder socorrer a senhora, fez o quê? Ligaram 
no 192. Para a surpresa, nós estamos com uma ambulância apenas, e essa 
ambulância está em atendimento no bairro da Campininha. Deverá estar de 
retorno num prazo de uma hora e meia, duas horas. Uma ambulância. A família 
fez contato comigo, em seguida, foi orientada também a fazer contato com o 
Corpo de Bombeiros, fez contato com o Corpo de Bombeiros — essa primeira 
solicitação, Vereador Niltinho, foi por volta de 10h10 mais ou menos da manhã; 
às 10h33, o COBOM, que é o centro de despacho dos Corpo de Bombeiros, 
despachou a viatura às 10h33 para fazer o socorro dessa senhora. Então, 
estou falando de, no mínimo, aqui, 20, 23 minutos, pegando aí, 
aproximadamente. Essa senhora, do Santo Antônio até a Santa Casa, teve 
duas paradas cardíacas; conseguiu ser reanimada, porém, infelizmente, teve 
uma terceira parada cardíaca já na Santa Casa e veio a óbito, Vereador 
Marquinho Arruda. Mas onde eu quero chegar? Que que é um setor de 
Resgate Municipal 192? É um setor que existe para dar o suporte à população 
em situações de urgência e emergência. E quando a gente fala de urgência e 
emergência, minutos e segundos fazem a diferença na vida de qualquer um de 
nós, de qualquer um da população. E aí você liga no setor, pedindo ajuda, de 
um município com praticamente 100 mil habitantes, e nós temos uma 
ambulância para atender a população. De novo: uma ambulância para atender 
a população. E a única que tinha estava na Campininha, e essa pessoa, 
infelizmente, veio a morrer. Ah, mas a ambulância poderia ter socorrido ela e 
ela ter morrido do mesmo jeito. Mas a frustração que a família está nesse 
momento, foi de que não teve socorro. A senhora poderia ter sido socorrida e 
vindo a óbito, como poderia ter sido salva, como poderia não ter morrido. Mas, 
infelizmente, o município de São Roque, com quase 100 mil habitantes — uma 
ambulância para atender a população. Pois bem. Um setor esquecido, um setor 
abandonado, um setor que está acabando. E as reclamações do setor não é de 
hoje: e entenda, as reclamações do setor, não tô falando dos profissionais, 
não. Eu tô falando de parte administrativa, de parte gestora. Um setor que 
possui mais comissionado do que ambulância. Tem dois cargos de comissão 
lá, Niltinho. Dois cargos de comissão que ganha 5.800 por mês e tem uma 
ambulância. É mais comissionado do que ambulância. 100% a mais, inclusive. 
Um setor em que os comissionados pintam e bordam, porque eles entram a 
hora que querem. A prioridade é o serviço externo deles, a prioridade é onde 
eles trabalham, fora da Prefeitura de São Roque. A hora que dá, vêm para 
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trabalhar no setor. Essa que é a diferença, tudo na base do jeitinho. Já não 
basta o que fizeram com eles, tirando de um lugar aonde tinha todo o suporte, 
aonde não se sofria aquela situação de ter que sair para atender uma 
emergência numa avenida completamente movimentada, com semáforos perto. 
Uma avenida que é um caos para o cidadão ir na própria UBS do Guaçu a pé, 
imagine um carro para ir ali. Imagina ambulância. Convida os nobres colegas e 
a nobre colega a conhecer o setor, na parte do fundo, onde eles estão 
largados, o espaço que tem para manobrar uma ambulância lá dentro. A 
situação que está aquele setor lá dentro. As ambulâncias que lá estão: é uma 
gambiarra atrás da outra. A 560, tô dando prefixo, a 560 tá com a porta batida, 
Vereador Niltinho. Ela tem um sensor que consta que ela não fecha. Eles têm 
que sair para atender ocorrência com aquele trem apitando o dia inteiro. E 
tenho fotos, eu fui lá ontem no setor. Porque eu queria pegar o comissionado 
que não cumpre horário. Que aliás, comissionado que tá no setor, mas tá 
tampando o buraco em outro. Então para que põe ele lá? Mas tem que gastar, 
tem que gastar. E aí vai ver os números lá, que tá lá com cargos 
comissionados. Falo de novo: um setor colocado à mercê. Um setor que hoje 
funciona capengando, mas que não falta ambulância para festa. Qualquer festa 
no município tem ambulância. Mas festa para atender o munícipe não tem. 
Uma senhora perdeu a vida e poderia estar viva hoje, porque não teve suporte 
de uma ambulância, onde o município deveria oferecer no mínimo duas, como 
sempre foi. Duas, como sempre foi. E às 10 horas da manhã, que foi o horário 
da ocorrência, não tinha um enfermeiro no setor para se porventura tivesse que 
socorrer a senhora. E tem dois comissionados. Mas é a marca desse governo, 
é a marca do descaso, é a marca da perseguição, é a marca do abandono, é a 
marca desse departamento de saúde, onde, postos de saúde do município, a 
população tá levando de dois a três meses para agendar um médico. É um 
descaso esse departamento de saúde. Com um setor que não tem ambulância 
para atender os outros. É um descaso nesse departamento de saúde, aonde a 
farmácia falta remédio. É um descaso nesse departamento de saúde, aonde a 
CEJAM pinta e borda. E eu queria de verdade que esses que defendem, eu 
não ia aguentar, Niltinho, eu tenho que falar da CEJAM, que esses que 
defende a CEJAM, que a CEJAM é boa, que a CEJAM é isso, que a CEJAM é 
aquilo, fosse lá na Santa Casa. Vai lá na Santa Casa falar com o povo, até falei 
ontem na minha live. Prefeito, pega sua revistinha, põe debaixo do braço, vai lá 
entregar para as pessoas que estão lá na Santa Casa. Vai lá falar para aquelas 
crianças que tá lá cinco horas esperando, para os pais, para as mães deles lá, 
que tá uma beleza, que tá funcionando, vai lá falar para o povo que a CEJAM é 
boa. Igual tinha gente sentada, Niltinho, ontem não tinha um banco sobrando. 
Gente sentada para o chão, criança chorando para tudo quanto é lado. E sabe 
quantos médicos atendendo? Quatro. Os mesmos quatro que atendia quando 
era por exemplo a provedoria. Aonde que tá o dinheiro que tá sendo utilizado 
para CEJAM? Aonde que tá? E ainda fica falando para os outros que tá com 
pediatra lá dentro. Não tem pediatra. É um médico generalista que tá lá e fica 
específico para atender criança. Mentira. Não tem nada que evoluiu para 
justificar esse rio de dinheiro. Essa é a marca desse governo. Abandonando 
setores e a saúde de São Roque está um caos. Conversa com quem usa os 
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postos de saúde, se consegue marcar médico: nós estamos em março? Se 
marca médico para maio. Não vou falar três meses, não. Para maio. Igual uma 
mãe, ligou hoje desesperada porque precisa passar a filha no pediatra e não 
tem para atender. Como é que explica isso para a população? Como que 
explica? Um verdadeiro descaso. Verdadeiro descaso o que está acontecendo 
e já custou vida. Já custou vida, uma senhora de 64 anos poderia estar viva. 
Ou poderia ter morrido, como veio a falecer, mas com o poder público dando 
assistência e o suporte mínimo, que ficou lá a frustração para família de ter 
perdido uma mãe por não ter tido um socorro. Obrigado, boa noite.” 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, que podem ser 
acessados por meio dos links: 
http://www.camarasaoroque.sp.gov.br/ e https://www.youtube.com/watch?v=qo
pzH7ABEMM.

Encerram-se os trabalhos às 21h48min.

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
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