
 
Ata da 11ª Sessão Ordinária de 17 de Abril de 2017. 
1º Período Legislativo Ordinário - 17ª Legislatura. 
     Presidência: Newton Dias Bastos, Israel Francisco de Oliveira e  

Marcos Roberto Martins Arruda 

  Secretaria: Rogério Jean da Silva e José Alexandre Pierroni Dias 
 

Vereadores Presentes: Alacir Raysel, Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira, 
Flávio Andrade de Brito, Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni Dias, José 
Luiz da Silva César, Julio Antonio Mariano, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, 
Marcos Roberto Martins Arruda, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Newton Dias Bastos, 
Rafael Marreiro de Godoy, Rafael Tanzi de Araújo e Rogério Jean da Silva.  
Vereadores Ausentes: nenhum. 

Início dos trabalhos às 18h10min. 
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. A Ata da 10ª Sessão Ordinária, realizada em 10 de Abril de 2017, foi lida e aprovada 
por unanimidade; 

2. A Ata da 15ª Sessão Extraordinária, realizada em 10 de Abril de 2017, foi lida e 
aprovada por unanimidade; 

Requerimentos: 
1. Vereador Etelvino Nogueira– nºs: 068. Solicita informações referentes as linhas de 

transportes escolar do Município; 070. Solicita informações referentes à concessão de 
reposição salarial anual aos Servidores Públicos Municipais; 071. Solicita informações 
referentes ao controle da Prefeitura no que se refere ao recebimento de recursos 
financeiros através de Convênios e Emendas Parlamentares; 072. Solicita informações 
referentes aos cargos de provimento em comissão existentes na Prefeitura Municipal da 
Estância Turística de São Roque; 073/2017. Solicita informações referentes à atuação 
da Junta Administrativa de Recursos de Infrações – JARI, responsáveis pelo julgamento 
dos recursos interpostos em face de multa de trânsito no Município.   

2. Vereador Rafael Tanzi de Araújo– nºs: 069/2017. Solicita informações referentes 
ao abastecimento de combustível dos veículos da frota oficial da Prefeitura Municipal. 

Indicações: 
1. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda - nºs: 364. Solicita limpeza, 

manutenção e melhorias no Campo Egídio Caetano de Moraes, Vila Nova; 387/2017. 
Solicita operação "tapa-buraco" na Rua das Américas, Vila Aguiar.  

2. Vereador Alfredo Fernandes Estrada – nºs: 365/2017. Indica que seja realizado 
serviço de pavimentação asfáltica (massa asfáltica) na junção da Estrada Erlindo José 
da Silva (antiga Estrada do Candor) com a Rua Pedro da Silva, bairro do Guaçu.  

3. Vereador Rafael Tanzi de Araújo – nºs: 366/2017. Solicita a realização de limpeza 
e desassoreamento do córrego que cruza a Rua Leôncio de Toledo - Ao Lado da Igreja 
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Congregação Cristã do Brasil em toda sua extensão, Vila Caparelli - Distrito de 
Maylasky.  

4. Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 368. Solicita reforma geral no terminal 
rodoviário, Ayrton Senna; 369. Solicita demolição do resto da antiga escola do Bairro 
do Carmo; 370. Solicita projeto para construção da EMEI em terreno da prefeitura no 
Bairro do Mombaça; 371. Solicita colocação de placas de denominação nas vias 
públicas dos Loteamentos, Clube dos Oficiais, las Brisas, Horizonte Verde I, II e III; 
372. Solicita projeto de arborização na Praça da Matriz; 373. Solicita estudo de projeto 
de Lei, onde obriga os proprietários no município de São Roque manterem roçada as 
testadas de suas propriedades que tenham frente para vias públicas; 375. Solicita 
estudos de projeto de lei, que autoriza empresas a colocarem seus nomes como 
patrocínio em placas de denominação de vias públicas; 376/2017. Solicita estudos 
referente a ampliação da coleta seletiva no município.     

5. Vereador José Alexandre Pierroni Dias – nºs: 377. Solicita a realização de 
operação "tapa buraco" na Rua Fernão Paes de Barros, Jardim Bela Vista, assim como a 
limpeza de todos os bueiros da Avenida Bandeirantes, Centro; 378. Solicita a 
iluminação pública nas Ruas Goiabeira, Acerola e Macieira, no Bairro do saboó, próximo 
a Rua da Escola; 379. Solicita a realização de limpeza nas calçadas da Rua Anésio de 
Moraes, Vila Moraes; 380. Solicita os serviços de cascalhamento e pavimentação 
asfáltica na Rua Antonio de Moraes, Vila Moraes; 381. Solicita a colocação de 10 
caminhões de raspa asfáltica na Rua Antonio Sartori, localizada no Distrito de Maylasky, 
Centro; 382. Solicita a fiscalização para retirada de carros velhos, limpeza de calçadas e 
retirada de lixo na Rua Jorge de Araújo, Distrito de Maylasky, assim como nas vias 
públicas do Bairro Jardim II; 383. Solicita a fiscalização quanto a retirada de terra na 
Rua Jorge Araújo, Distrito de Maylasky; 384. Solicita a colocação de lixeiras no Bairro 
Vinhas do Sol II, Distrito de Maylasky; 385. Solicita a poda das árvores na Rua Júlio 
Xavier Ferreira, altura do nº314/ G75 assim como a troca das lâmpadas queimadas da 
referida via; 386/2017. Solicita a colocação de guardas de trânsito próximo ao horário 
das 12hrs e as 18hrs nas proximidades da escola CB COC, assim como na Avenida 
Brasil com a Antonino Dias Bastos, Centro. 

     Moções: 
1. Vereador Newton Dias Bastos - nºs: 061/2017. De Pesar pelo falecimento do 

estimado Senhor Túlio Belini;  
2. Vereador Rogério Jean da Silva – nºs: 063. De Pesar pelo falecimento do estimado 

Senhor Cícero da Silva; 064/2017. De Pesar pelo falecimento do Senhor Romes Roque 
Cezar. 

3. Vereador Newton Dias Bastos com o apoio de todos os Vereadores - nºs: 
065/2017. De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Eliseu Benedicto de Góes;  
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Matérias analisadas no expediente: 
1. Indicações – nºs: 364 a 387/2017 - a Mesa Diretora a encaminhará. 
2. Moções de Pesar – nºs: 061, 063 a 065/2017 – A Mesa Diretora a encaminhará. 

Tribuna: 
1. Vereador José Luiz da Silva Cesar: Cumprimenta os organizadores da Corrida de 

Aleluia, cujo novo horário mostrou-se bastante benéfico a todos, especialmente ao 
comércio, notando-se bom movimento em restaurantes e hotéis da cidade. Fala que é 
preciso fiscalizar os patrimônios públicos e que alguns casos merecem especial atenção, 
como os dois galpões da empresa Esfera, cuja documentação diz ter em mãos, e que 
tal situação seria irregular, mas que em São Roque, ninguém investiga o assunto. 
Comenta também sobre o prédio em que hoje está localizado o Colégio Objetivo, um 
antigo prédio da Prefeitura que teria sido objeto de uma permuta com área da então 
Casa das Crianças. Diz entender que se essa área ainda fosse pública o município 
poderia lucrar muito com a mesma, especialmente com bolsas de estudos à população. 
Fala de área avaliada em 3 milhões e 938 mil reais, no Distrito de Maylasky, que foi 
destinada à Fenaesc, entidade que mostrou-se prejudicial à Santa Casa e, mesmo 
assim, sai da cidade com um “prêmio” de quase quatro milhões de reais. Afirma não ter 
medo de ninguém, principalmente do que dizem sobre ele, pois tem 60 anos de idade e 
vergonha na cara. Diz que passados cem dias é preciso agir, sugerindo que se dê 
especial atenção ao CCI – Centro de Convivência do Idoso. Fala também de resposta a 
Requerimento de sua autoria no qual é informado que a FAC, por ser uma entidade 
filantrópica, estaria isenta de impostos, o que acha um absurdo, já que a FAC faria 
parte da Universidade 9 de Julho. 
Aparte Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Parabeniza o Vereador José Luiz por 
seu trabalho em relação à FAC e externa seu inconformismo com a situação, lembrando 
que a faculdade utiliza-se de um prédio público por um preço irrisório. Diz que o 
Vereador José Luiz pode contar com seu apoio. 
Vereador José Luiz da Silva Cesar: Fala da necessidade de se fiscalizar essa 
situação que entende não ser um caso de filantropia. Pede especial atenção dos 
Vereadores para que se unam para conquistar a abertura do pontilhão do Goianã, 
visando uma passagem maior e mais segura para veículos. 

2. Vereador Julio Antonio Mariano: “Tenho acompanhado pelas redes sociais e pelos 
semanários as opiniões das pessoas com relação à proposta do Nobre Vereador Guto 
Issa  que propõe a redução do numero de vereadores desta Casa de Leis. Quero deixar 
bem claro que sempre admirei o trabalho deste importante companheiro. Quando vejo 
pessoas se posicionando contra a nossa Câmara Municipal e falando coisas sem 
fundamento, como por exemplo ‘que somos  um legislativo caro e improdutivo’ me sinto 
no dever de verificar, de comparar o que está sendo dito e trazer o resultado aqui. 
Quando falam da Câmara da cidade de Itu, por exemplo que são 13 vereadores, se 
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esquecem de dizer que cada Vereador lá ganha mais de 10 mil reais e que cada um 
tem 1 chefe de gabinete que ganha 4 mil reais e mais 2 assessores. Quando falam da 
cidade de Sorocaba que tem 20 vereadores e comparam com o número de habitantes 
se esquecem de dizer que cada um também ganha mais de 10 mil reais e que cada um 
tem direito: a 1 chefe de gabinete  que ganha 5 mil reais e 5 assessores ganhando mais 
de 4 mil reais cada um. A telefonista lá ganha 8 mil reais, aqui nós não temos 
telefonista essa função é coberta pelos funcionários. O presidente lá ganha mais de 11 
mil reais, aqui o Presidente, apesar de toda responsabilidade tem o mesmo salário do 
vereador. Lá o presidente tem direito a indicar 21 funcionários para preenchimento de 
cargos que são também os de maior remuneração. O Secretário de Comunicação 
recebe 15 mil reais por mês o numero de funcionários da câmara de Sorocaba é de 224 
dos quais 138 são indicações dos vereadores e presidente ou seja 62% indicados. 
Quando se fala da câmara da cidade de São Paulo que tem somente 55 vereadores 
comparado com o número de habitantes se esquecem de falar que lá o vereador ganha 
mais de 15 mil reais e que cada vereador tem uma verba mensal de mais 143 mil reais 
para pagar 17 assistentes e a inda conta com uma verba de 22 mil reais mensais para 
pagar gráficas, correios mais assinaturas de jornais, materiais de escritórios e seu 
deslocamento pela cidade. Quando se fala da cidade de Indaiatuba, que possui um 
subsídio parecido com o nosso, e que tem 12 vereadores se esquecem de dizer que 
cada vereador tem 1 chefe de gabinete que ganha quase 6 mil reais, 1 assessor 
parlamentar que ganha 4,5 mil reais e 1 assistente parlamentar que ganha 4 mil reais. 
Já o presidente tem direito a 1 chefe de gabinete que ganha 9 mil reais, 3 assessores 
gerais cada um ganham quase 6 mil reais, 1 diretor jurídico que recebe 9 mil reais e 
finalmente um assessor de imprensa que ganha  7 mil reais. Todos estes dados 
mencionados foram coletados da internet. Agora sobre a comparação com a câmara da 
cidade de Salto, que acabou de reduzir o número de vereadores de 17 para 11 e que 
possui uma população pouco maior que a nossa, tenho que confessar, tive muita 
dificuldade para obter informações sobre a câmara da cidade, na internet pouco se 
encontra. O site da câmara, me desculpem, quase nem trás informações. Conversando 
com um funcionário desta Casa de Leis que esteve em Salto conhecendo a câmara,  me 
informou que lá o vereador só pode apresentar 3 proposituras por sessão.  Busquei 
informações sobre a produção legislativa de Salto na legislatura de 2009 a 2012 e 
constatei que entre leis, decretos legislativos e resoluções nós produzimos 285 % a 
mais que eles. Trata-se de uma câmara que pouco se produz. Finalmente queria dizer 
na legislatura de 2009 a 2012, durante os  4 anos  eu consegui para cidade de São 
Roque mais de 1 milhão de reais em emendas parlamentares, e as obras estão ai para 
todo mundo ver. Perguntem para o ex-prefeito Efaneu se eu não fui a Brasília, a seu 
pedido,  impedir que o município devolvesse para o ministério da saúde  950 mil reais 
em 2011 e, em conseqüência, se não tivesse ido hoje não teríamos a hemodiálise. 
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Saibam que quem pagou minha passagem, não foi a câmara municipal, muito menos a 
prefeitura, mas sim eu mesmo. O que o município gastou comigo naquele período foi 
muito bem pago eu tenho crédito na Casa. Nesta legislatura o que eu vou receber 
durante os 4 anos já está pago, 180 mil reais para o cursinho popular, 200 mil reais 
para saúde e 100 mil para a reforma do Quintinão somam 480 mil reais. Mas não é 
assim que se faz a conta  parece que tudo gira em torno da economia, que a  sugestão 
é que se reduza o número de vereadores para economizarmos. Esta Câmara 
recentemente abriu mão de quinze assessores e hoje temos que trabalhar muito mais.  
Os políticos estão desacreditados se perguntarmos para população hoje se deveríamos 
reduzir o numero de vereadores desta casa de leis para qualquer numero que fosse a 
população concordaria.  O que não se pode admitir são os políticos dos bastidores, 
criticando esta casa de leis sem o menor conhecimento. Não dá para se fazer 
comparação sem o pleno conhecimento da situação que a câmara de Boituva, por 
exemplo, faz sessão quinzenalmente e para eles acham que está bom. E finalmente 
com relação a redução do numero de vereadores quero deixar bem claro que mesmo 
que aprovado neste ano a redução só ocorreria a partir de 2021. Como já foi dito aqui 
pelo Presidente desta Casa de Leis  apresentar este projeto neste ano foi intempestivo, 
estamos agora nos familiarizando com a quantidade de trabalho. Dizer que teve 
legislatura em que funcionou muito bem com 10 vereadores não podemos esquecer 
que tínhamos também 10 assessores para ajudar. 

3. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Cumprimenta o Vereador 
Julio Mariano pelo seu posicionamento e diz gostar de debater desta maneira com 
números e dados, mas lamenta divergir totalmente dos argumentos apresentados. Diz 
que lamentavelmente terá de faltar merenda e luz nas escolas para que os políticos 
brasileiros se conscientizem da necessidade se cortar na própria carne. Comenta que 
quem liga a televisão hoje se horroriza com tantos escândalos e que o dinheiro 
desviado pela Odebrecht com corrupção já chega a 10 bilhões de reais e envolve 18 
partidos políticos. Diz que o exemplo deve vir do município, e que é preciso pensar na 
cidade no futuro e não justificar os erros do passado, como o Projeto que aprovou o 
aumento de cadeiras de Vereador em São Roque, que julga um erro. Enfatiza que a 
discussão dos problemas do Brasil começa nesta Casa que é também responsável pelo 
que aconteceu em São Roque nos últimos quatro anos. Fala que divergir faz parte do 
processo democrático e respeita as opiniões contrárias às suas. Parabeniza a Câmara 
Municipal de Salto que, na semana passada, aprovou por unanimidade a redução para 
11 cadeiras no Legislativo. Lembra que essa foi a sexta vez que essa proposta foi 
apresentada, o que evidencia que a ideia precisa de um tempo para amadurecer para 
alguns vereadores. Diz-se estarrecido com aquilo que define como o maior escândalo 
de corrupção da historia do capitalismo em que a nata da engenharia brasileira mostra-
se calcada na corrupção como crime organizado, e repete que a faxina deve começar 
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no Município, fazendo a lição de casa. Fala de 3 reuniões que teve junto ao Prefeito 
Cláudio Góes, em continuidade ao trabalho de seu mandato, quais sejam: reunião com 
representantes da UNE, com 140 alunos de escolas públicas e privadas, que estão se 
organizando para uma maior atuação na região, e levaram ao chefe do executivo a 
ideia da criação do Conselho Municipal da Juventude, ideia bem recebida pelo Prefeito; 
reunião com membros do Conselho de Cultura que cobram a implantação do Plano 
Municipal de Cultura e recebimento de recursos para o Fundo Municipal de Cultura; e 
com a Sociedade Protetora dos Animais que há quatro anos pleiteia a cessão de um 
imóvel para construção de um canil, o que esvaziaria o Centro de Zoonoses. Diz ter 
protocolado Projeto de Resolução que visa a criação de uma Comissão de Assuntos 
Relevantes para discutir o Plano Diretor do Município e esclarece que entre 2010 e 2014 
84 protocolos foram apresentados na CETESB e na SABESP visando a implantação de 
campings, hotéis e pousadas em nosso município, e não prosperaram ora por 
problemas burocráticos junto a CETESB e ora por impedimentos do Plano Diretor. 
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Fala da necessidade de se discutir alterações 
no Plano Diretor, especialmente no que tange às invasões de terra, e diz que é preciso 
implantar políticas públicas para habitação popular na cidade. 
Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Comenta sobre o sério 
problema decorrente de parcelamentos irregulares de solo, que também deve ser 
objeto da comissão. Fala que é hora de discutir e oferecer qualidade de vida e renda 
para a população. 

4. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Parabeniza os membros do coral e seus 
regentes pelo lindo trabalho e diz que esta Casa será uma parceira para auxiliá-los no 
que necessitarem junto ao Poder Público. Comenta que juntamente aos Vereadores 
Alexandre e Jean que estão prestes a conquistar uma Emenda Parlamentar para São 
Roque no valor de 1 milhão de reais, com o apoio dos Deputados Vitor Lippi e Maria 
Lucia Amary o que será em breve anunciado pelo Vereadores. Faz coro às palavras do 
Vereador Júlio Mariano de que o Vereador deve, com essas conquistas, pagar o que 
custa à população, ou seja “se pagar”. Diz que os Vereadores devem empenhar-se 
dentro do território do Município, deixando um pouco de lado a Odebrecht e outros 
problemas, e dedicar-se integralmente à Câmara Municipal. Diz acreditar que 
Vereadores que tenham outro emprego, não conseguem dedicar-se exclusivamente à 
Câmara, exemplificando o trabalho de várias comissões que reúnem-se de manhã, a 
tarde ou até em finais de semana. Fala que respeita o trabalho de todos, mas que esse 
é o seu ponto de vista. Elogia o Departamento de Esportes pela Corrida de Aleluia, mas 
diz que recebeu uma denúncia que merece será apurada, qual seja, a de que haveria 
ocorrido a contratação de uma empresa para organização da Corrida Mirim, o que, no 
seu entendimento, seria um contrassenso, vez seria um trabalho simples. Alerta ainda 
que esse ano voltaram a ser cobradas as inscrições para munícipes em razão de 
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dificuldades financeiras, o que não justificaria a contratação de uma empresa para esse 
trabalho. Diz que são nessas horas que o trabalho integral nesta Casa se mostra 
efetivo, ou seja, na fiscalização dos atos do Executivo, independentemente do partido 
pelo qual o Vereador foi eleito, já que são em pequenas falhas que o dinheiro público 
pode se perder, prejudicando outros setores importantes da Administração Pública 
como a merenda. Denuncia ainda as condições de absoluto abandono nos banheiros da 
Rodoviária, locais nos quais é comum a prática de sexo de forma explícita e assédio 
sexual a jovens, crianças e adolescentes. Diz ter ido pessoalmente ao local e constatado 
tal situação. Solicita fiscalização à Polícia Militar, à Guarda Municipal e ao Poder 
Executivo para essa situação. Diz que como toda população espera a condenação de 
todos os corruptos em âmbito federal, mas reitera a necessidade de se voltar os olhos 
para nossa cidade.  

5. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Cumprimenta o Vereador Marquinho Arruda 
pelo discurso que reputa um dos melhores já feitos na Tribuna desta Casa, pois enfatiza 
o trabalho local do Vereador. Reconhece que os problemas de corrupção estão em todo 
país, mas diz que jamais se nivelará com esses hipócritas corruptos em âmbito federal e 
estadual. Diz que a política são-roquense é diferente e confia nessa política. Diz 
acreditar que em nossa cidade não existe essa política imunda e que, se um dia houver, 
que seja também extirpada da comunidade. Fala que ama a cidade de São Roque e 
reconhece que a mesma enfrenta sérios problemas e dificuldades, mas é tempo de ter 
paciência com essa situação. Cumprimenta o Vereador Niltinho Bastos e a Mesa 
Diretora pelo excelente trabalho desenvolvido. Afirma ser um Vereador bastante crítico, 
mas que hoje, gostaria de fazer um discurso diferente. Elogia o trabalho do coral do 
CCI, e de seus regentes. Agradece sua mãe, presente ao Plenário, e diz que tudo que 
tem e que é, deve a ela e a seus preciosos ensinamentos. Comenta que deseja um CCI 
de excelência para os idosos. Diz que quando ficar mais velho, também pretende 
freqüentar o CCI, por isso espera que o mesmo seja cada vez melhor e mais acolhedor 
aos idosos da cidade.. 

Ordem do Dia: 
1. Projeto de Lei nº 023-L, de 29/03/2017, de autoria do Vereador Israel Francisco de 

Oliveira, que “Dá Denominação de “Rua Laurentina Maria Marques ‘Dona Lora’, à via 
pública localizada no Bairro do Cambará”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em 
única discussão, votação nominal e maioria simples. 

2. Projeto de Lei nº 024-L, de 29/03/2017, de autoria do Vereador Marcos Augusto 
Issa Henriques de Araújo, que “Institui o “Dia Municipal do Coralista”, no calendário 
oficial de Eventos da Estância Turística de São Roque”.O Projeto foi aprovado por 
unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria simples. 

3. Projeto de Lei nº 028-L, de 29/03/2017, de autoria do Vereador Rafael Tanzi de 
Araújo, que “Institui o Dia Municipal do Futebol Amador na Estância Turística de São 
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Roque e dá outras providências”. O autor do Projeto apresentou Requerimento Verbal 
solicitando o adiamento do Projeto por 02 (duas) Sessões Ordinárias. O Requerimento 
Verbal foi aprovado por unanimidade. 

4. Projeto de Lei nº 030-E, de 06/04/2017, de autoria do Poder Executivo, que 
“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de 
R$8.769.000,00 (oito milhões, setecentos e sessenta e nove mil reais) no orçamento 
vigente”. O Vereador Rafael Marreiro de Godoy apresentou Requerimento Verbal 
solicitando o adiamento do Projeto por 01 (uma) Sessão Ordinária. O Requerimento 
Verbal foi aprovado por unanimidade. 

5. Requerimentos: 076 a 078/2017 - Foi aprovado por unanimidade em única 
discussão, votação simbólica e maioria simples.  

Explicação Pessoal:  
1. Vereador Rogério Jean da Silva: Cumprimenta os senhores Ricardo Barbosa (chefe 

da divisão de eventos esportivos e lazer) e Marcio Feltrin (Diretor de desenvolvimento 
econômico e turismo) pela realização da Corrida de Aleluia, organizada com um 
orçamento três vezes menor do que ano passado e que recebeu mais de 1000 
corredores, de 500 caminhantes e de 650 crianças. Comenta que, desde os tempos de 
campanha, tinha por objetivo, se eleito, ter um site para dar transparência ao mandato, 
e prestação de contas junto a população de seu trabalho. Explica que o site foi criado 
para ser mais um canal de comunicação entre  o vereador e a população que pode 
deixar sugestões, críticas ou até mesmo elogios. Faz a leitura de reivindicação do 
munícipe Reinaldo Sebastião da Silva, que valeu-se do canal, para deixar a seguinte 
sugestão: “Olá vereador Cabo Jean, nossa cidade de São Roque precisa urgente de um 
parque industrial que não atrapalhe a área turística da cidade, um local afastado do 
centro da cidade, como por exemplo, os bairros do Mombaça, Maylasky e São João 
Novo, que seriam ideais.  Seria importante o prefeito de São Roque pensar nessa 
sugestão, pois seria uma possibilidade de melhorar a arrecadação do município.” 
Explica que tal assunto já foi amplamente discutido com o Prefeito e os Vereadores, e 
que vai reiterar tal pedido. Fala da dificuldade enfrentada pelo Município para 
arrecadação e que, em relação ao ano de 2016, a Prefeitura deixou de arrecadar R$ 
366.948,09. Comenta ainda sobre as reuniões do Conseg e parabeniza a população dos 
diversos bairros presentes na última reunião, especialmente do Distrito de São João 
Novo. Exalta que mais de 100 munícipes estiveram presentes na última reunião, e que 
a situação da segurança em São João Novo inspira cuidados e muita atenção. Sugere a 
aquisição de mais 3 ou 4 viaturas para a Guarda Municipal, bem como o aumento de 
seu efetivo em 10 a 15 homens. Diz que a Guarda necessita de investimentos e que 
está disposto a auxiliar o Executivo na busca de recursos junto aos Governos Federal e 
Estadual.  

2. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que passados mais de cem dias do início 
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da administração é dever dos Vereadores cobrar e ajudar o Prefeito. Cumprimenta a 
Administração pelo início das obras da Marginal, mas alerta que é preciso reparar não 
somente as partes que cederam, mas toda a avenida, já que muitos trechos, 
especialmente o próximo do Pontilhão da Avenida João Pessoa, correm riscos de queda. 
Fala que o Poder Executivo deveria encaminhar engenheiros para analisar toda a 
avenida e desenvolver um projeto completo de manutenção. 
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Dá razão às palavras do Vereador 
Alfredo e diz que a Administração está preocupada com a manutenção de toda a 
Marginal, bem como com a ponte localizada no cruzamento da Avenida Brasil e Avenida 
Prefeito Bernardino de Lucca, no entanto, diz que o “cobertor é curto” e que não há 
recursos para cobrir todas as despesas. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Lembra que muitas vezes, vereadores vieram 
à Tribuna para reclamar da situação da ponte localizada entre as Avenidas Antonino 
Dias Bastos e Brasil e nada nunca foi feito, até o momento que a mesma caiu. 
Aparte Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Diz respeitar o 
estilo do Vereador Alfredo fazer política, sempre com críticas ácidas, mas muito 
positivas. Lembra que com o passar das décadas, na medida que se ampliava o 
tamanho das vias, se reduzia o leito do rio, especialmente com a duplicação da 
marginal. Alerta também sobre a necessidade de análise na ponte em frente ao 
Mercado Estância, mas lembra que faz muito pouco tempo que a Administração 
assumiu para resolver todos esses problemas. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que desde 1988, quando assumiu, ouve 
muito se falar que “o cobertor é curto”, mas lembra que ao menos o “cobertor não é 
podre”, então é ainda possível “esticar o cobertor”. 
Aparte Vereador José Luiz da Silva Cesar: Cumprimenta o experiente Vereador 
Estrada que pensa na prevenção, e fala que o fluxo de veículos é muito grande na 
marginal. Fala que é preciso atenção também com a ponte da Avenida João Pessoa. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala do projeto de lei que disciplinava a 
situação dos ambulantes no município, retirado pelo Poder Executivo, mas que ainda 
não voltou. Enfatiza sobre a necessidade da apreciação urgente dessa matéria. 

3. Vereador Etelvino Nogueira: Externa solidariedade aos Vereadores que usaram da 
Tribuna cobrando por ações de segurança no município e fala da necessidade de união 
dos Parlamentares em relação a esse assunto. Cumprimenta o Vereador Guto Issa pela 
iniciativa para a Comissão de Assuntos Relevantes para discutir propostas e alterações 
ao Plano Diretor. Diz estar convencido que, a exemplo do que deveria ocorrer no PPA, 
as propostas do Plano Diretor deveriam sair da Câmara para o Executivo e não o 
inverso. Fala que na década de 80, muitos loteamentos foram constituídos na região do 
bairro do Carmo e Caetê e, por falta de uma adequação de infraestrutura com o passar 
dos anos a região foi abandonada, e muitos desses lotes estão sendo fracionados 
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irregularmente e vendido por contratos de gaveta. Mostra-se bastante contente com o 
fato de finalmente a região do Mombaça estar sendo privilegiada com investimentos, já 
que no local muitas empresas estão se instalando em decorrência dos Shopping 
Catarina e do Aeroporto. Fala que tem cobrado incisivamente a Sabesp para que a 
mesma proceda do abastecimento de água em bairros mais isolados, destacando a 
região da Serra para baixo, e diz que não vai descansar enquanto não houver o 
apropriado abastecimento daquela região, pois, se a Sabesp possui exclusividade 
nesses serviços tem por dever abastecer todo o Município e não somente os bairros 
mais populosos. Comenta que no bairro do Mombaça, há muitos anos, a Sabesp 
procedeu a abertura de poço artesiano, e que tal iniciativa poderia ser adotada em 
outros bairros. Diz-se muito satisfeito com o trabalho dos Vereadores desta Legislatura 
que têm se mostrado muito atuantes, o que o tem surpreendido positivamente. 

4. Vereador Flávio Andrade de Brito: Diz que vem à Tribuna representando a 
população de São João Novo, distrito no qual reside há muitos anos. Cumprimenta o 
Vereador Jean que, em uso da Tribuna numa sessão passada, manifestou-se dizendo 
que antes de ser eleito imaginava que seria muito diferente o trabalho do Vereador, 
que percebe ser muito difícil. Explica que o Vereador é alguém que trabalha pela 
população, auxiliando, reivindicando, mas que não é responsável por todos os 
problemas dos bairros. Cumprimenta o Senhor Tadeu, atual Presidente do Conseg, que 
está deixando o mandato, cujo próximo Presidente será o senhor Ronaldo, a quem 
também cumprimenta. Comenta que esteve juntamente à população do de São João 
Novo na última reunião do Conseg, na qual mais de 100 moradores do Distrito 
estiveram presentes reivindicando ações de segurança para o local. Diz que não esteve 
na reunião fazendo politicagem, mas lutando pela segurança do Distrito, como 
Vereador, mas também como munícipe, ao contrário de um cidadão que veio à reunião 
tentando tumultuar o encontro. Reitera que, em nome dos moradores de São João 
Novo, está pedindo socorro pela segurança no Distrito. Comenta da iniciativa de 
moradores do bairro Santa Terezinha em criar um grupo de WhatsApp no qual os 
moradores conversam entre si e alertam sobre eventuais ocorrências. Agradece ao 
Prefeito Cláudio Góes, com quem em contato telefônico, teve a oportunidade de expor 
os problemas enfrentados pela população e que se comprometeu a ajudar. Agradece ao 
apoio do Prefeito e dos demais Vereadores. Recomenda investimentos na Guarda 
Municipal e faz a sugestão da criação de um portal na divisa dos municípios de São 
Roque e Itapevi, medida que também aumentaria a segurança para o Distrito.  

5. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala com alegria do início das obras da 
Marginal, mesmo com todas as dificuldades enfrentadas pelo Município, 
cumprimentando a administração por conduzir o processo com seriedade e respeito. Diz 
que foram licitados recentemente mais de dez veículos, além da manutenção em outros 
tantos, para poder por fim à locação de carros. Mostra-se sensibilizado com a situação 
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do Distrito de São João Novo no que diz respeito à segurança. 
Aparte Vereador José Luiz da Silva Cesar: Fala sobre as casas do Goianã e que 
recentemente foi concedida liminar para desocupação daqueles imóveis, o que permitirá 
a retomada das obras. Pede aos Vereadores que intercedam juntamente ao Prefeito 
para que as obras sejam brevemente retomadas, e que a segurança no local seja 
reforçada. 
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Diz que existem ainda muitas pendências, 
como a questão da Santa Casa, falta de medicamentos e outras, mas que o não se 
pode faltar é seriedade no trabalho. Cumprimenta o Prefeito pelo trabalho de 
manutenção no bairro Mombaça. Diz saber das dificuldades do município mas que 
muitas ações estão sendo feitas. 

Encerram-se os trabalhos às 22h07min. 
 
 
 
 

 


