
 
Ata da 13ª Sessão Ordinária de 02 de Maio 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 18h13min. 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos Di-
reitos Humanos pelo Vereador José Luiz da Silva César. 

1. A Ata da 12ª Sessão Ordinária, realizada em 24 de Abril de 2017, foi lida e aprovada 
por unanimidade; 

2. A Ata da 16ª Sessão Extraordinária, realizada em 24 de Abril de 2017, foi lida e aprova-
da por unanimidade; 

3. A Ata da 17ª Sessão Extraordinária, realizada em 24 de Abril de 2017, foi lida e aprova-
da por unanimidade; 

4. O 1º Secretário faz a leitura dos relatórios mensais do cumprimento a Lei Complemen-
tar nº101, de 04/05/2000, referentes ao 6º Bimestre e 3 Quadrimestre/2016 e 1º Bi-
mestre 2017, e informa que o mesmo encontra se para consulta na Assessoria Técnica 
Legislativa; 

Projeto do Executivo: 
1. Projeto de Lei nº 034-E, de 02/05/2017, de autoria do Poder Executivo, que “Autori-

za o Executivo Municipal a assinar com a Companhia de Saneamento Básico do estado 
de São Paulo – SABESP, convênio para a execução de obras de reposição de pavimen-
tação no Município”. 

2. Projeto de Lei nº 035-E, de 02/05/2017, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 
sobre a atualização dos valores do auxílio moradia e auxílio alimentação do Programa 
mais médico do Governo Federal”. 

3. Projeto de Lei Complementar nº 006-E, de 26/04/2017, de autoria do Poder 
Executivo, que “Dispõe sobre o comércio ambulante de pessoas físicas ou jurídicas, es-
tabelecidos ou não no Município e dá outras providências”. 

Requerimentos: 
1. Vereador Etelvino Nogueira– nºs: 079. Solicita informações referentes a possibili-

dade do Poder Executivo instituir o Conselho Municipal de Segurança em São Roque; 
083. Solicita informações referentes a “real” dívida contabilizada assumida pela Prefei-
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tura neste mandato em função da Administração anterior (até o dia 31/12/2016); 084. 
Solicita informações referentes à “real” dívida da Irmandade Santa Casa de Misericórdia 
de São Roque, contabilizada até 31/12/2016; 058/2017. Solicita informações referen-
tes à quantidade de exames aguardando agendamento junto a Rede Básica de Saúde 
no Município. 

2. Vereador Julio Antonio Mariano – nºs: 080. Solicita informações referentes à 
concessão de ajuda de custo através de “Pro Labore” ou “atividade delegada” aos Poli-
ciais Militares que prestam serviços em nosso Município; 081. Solicita informações refe-
rentes à escassez de vagas nas Unidades de Ensino Público localizadas no Distrito de 
Maylasky; 082/2017. Solicita informações referentes às atividades autorizadas a Acon-
tecerem nas dependências do Centro Comunitário Jardim Ponta Porã, Distrito de Ma-
ylasky. 

3. Vereador Alfredo Fernandes Estrada – nºs: 086/2017. Solicita informações sobre 
a possibilidade do Poder Executivo constituir Equipe Técnica para elaboração de parecer 
acerca das condições estruturais da Avenida Antonino Dias Bastos em sua totalidade. 

Indicações: 
1. Vereador Rogério Jean da Silva – nºs: 424/2017. Solicita que sejam instalados 

postes e bicos de luz na Rua Evaristo Pires, Distrito de Maylasky (assina junto o Verea-
dor Rafael Tanzi de Araújo). 

2. Vereador Julio Antonio Mariano – nºs: 425. Substituição de lâmpadas queimadas 
na Quadra de Futsal da Vila Nova São Roque; 426. Substituição de lâmpada queimada 
no ultimo poste, no final da Rua Cardeal, Alpes do Guaçu; 427. Solicita capinação no 
campo de futebol da Vila Amaral; 428. Solicita que seja prorrogado o prazo de uso e 
ocupação do espaço da Associação Amigos de Bairros da Vila Nova São Roque; 429. 
Solicita limpeza de bueiros da Rua Anésio de Moraes; 430. Sugere ao Executivo que 
estude a possibilidade de fazer a interligação da Rua Maria Conceição Lemos com o 
Jardim Quinta dos Teixeira/Jardim Marieta através da abertura de uma rua passando 
pelo final do Seminário de propriedade da Igreja Católica; 431. Solicita a construção de 
um Campo de Futebol na Vila Nova São Roque para a comunidade; 432. Solicita roçada 
e capinação na Vila São Rafael, Vila Nova Brasília; 433. Solicita Roçada e Capinação na 
Vila Nova São Roque, Jardim Marieta e Quintas do Teixeira; 434/2017. Solicita troca 
de lâmpada queimada na Rua Antonio Américo Camargo de Andrade próximo ao nº 97, 
Santa Quitéria. 

3. Vereador Alacir Raysel – nºs: 435. Solicita a implantação de 02 (duas) lombo faixas, 
sendo uma entre o lava rápido e o antigo Nelson, e outra no final da mão; 459/2017. 
Solicita manutenção no parquinho localizado na Praça do Taboão. 

4. Vereador José Alexandre Pierroni Dias – nºs: 436. Solicita uma lombada na Rua 
Anésio de Moraes, altura do nº 341, Jardim Maria Trindade; 448. Solicita a realização 
dos serviços de motonivelamento e cascalhamento e estudo para retirada de águas plu-
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viais na Rua Itibauba, Planalto Verde; 451. Solicita a limpeza de um terreno público na 
Rua Mathias de Albuquerque, Paisagem Colonial, altura do nº603; 452. Solicita que 
seja colocada a tampa do bueiro na Rua Santa Quitéria nº 208; 453. Solicita a realiza-
ção dos serviços de motonivelamento e cascalhamento na Alameda Magnólia, Planalto 
Verde; 454. Solicita a poda das árvores da Emei Dona Renê Santiago, Vila Amaral; 
455. Solicita a troca ou concertos das torneiras da Emei Dona Renê Santiago, Vila Ama-
ral; 456. Solicita a realização do serviço de roçada na Emei Dona Renê Santiago, Vila 
Amaral; 457. Solicita a manutenção da parte elétrica e hidráulica da EMEI Dona Renê 
Santiago, Vila Amaral; 458/2017. Solicita manutenção e reparos nos brinquedos do 
Parquinho localizados na EMEI Dona Renê Santiago. 

5. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes – nºs: 437. Solicita a colocação de 
marco de ponto de ônibus na Rua Benedito Silvino de Camargo, no bairro do Pavão; 
449/2017. Solicita que sejam implantadas 2 (duas) lombadas na Rodovia Quintino de 
Lima, próximo a Estrada do Cascavel no Distrito de Canguera. 

6. Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 438. Solicita a realização dos serviços de moto-
nivelamento e cascalhamento nas Ruas do Loteamento Lago Azul, Juca rocha; 439. 
Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento nas Ruas do 
Loteamento Sun Valley, bairro do Caetê; 440. Solicita a realização dos serviços de mo-
tonivelamento e cascalhamento na Estrada Mário de Almeida, Juca Rocha; 441. Solicita 
a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada Sétimo Céu, 
Taipas de Pedra; 442. Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e casca-
lhamento na Rua Jorge Ito, bairro Juca Rocha; 443. Solicita a realização dos serviços 
de motonivelamento e cascalhamento na Estrada da Lagoa, Juca Rocha; 444. Solicita a 
realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada do Pilão d'á-
gua, Pilão d'água; 445. Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e casca-
lhamento na Estrada de Taipas de Pedra, Alto da Serra; 446. Solicita a realização dos 
serviços de motonivelamento e cascalhamento na Estrada das Pedra, Alto da Serra; 
447/2017. Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento na 
Estrada Pinheiral, Juca Rocha. 

7. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo – nºs: 450/2017. Solicita 
estacionamento 45º na frente do Fórum, lado John Kennedy, sentido Vila Agui-
ar/Cambará.     

Matérias analisadas no expediente: 
1. Indicações – nºs: 424 a 458/2017 - a Mesa Diretora a encaminhará. 

Tribuna: 
1. Vereador José Luiz da Silva Cesar: Fala da participação dos Vereadores desta Casa 

no Congresso de Municípios, realizado em Campos do Jordão, justificando sua ausência 
na Sessão Solene alusiva ao centenário do Jornal “O Democrata”, bem como na Sessão 
Extraordinária na qual foi votado o Projeto de Lei que concedeu subvenção à Santa Ca-
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sa de Misericórdia de São Roque. Comenta que durante o Congresso esteve, juntamen-
te aos Vereadores, falando com representantes da Arsesp sobre o tratamento de esgo-
to, conversa que, acredita, trará importantes. Fala também que estiveram conversando 
com o Deputado Herculano Passos que, comprometeu-se a destinar para São Roque, 
por intermédio de solicitação do Vereador Maurinho Góes, o valor de 500 mil reais para 
o Departamento de Saúde de São Roque. Diz ainda que foram defendidas pelo Verea-
dor Cabo Jean algumas teses apresentadas por Vereadores desta Casa que serão en-
caminhadas às autoridades competentes. Sobre a Romaria, diz que essa foi uma das 
melhores já realizadas em nossa cidade, cumprimentando a presidência pela organiza-
ção da mesma. Ainda sobre o Congresso, diz que tiveram a oportunidade de conversar 
com o senhor Sergio Rossi, Diretor Geral do Tribunal de Contas do Estado de São Pau-
lo, comentando que o convidou para fazer uma palestra nesta Casa de Leis. Fala com 
alegria que foram retomadas as obras das casinhas do Goianã, pedido que vem fazendo 
desde o início desta Legislatura. Externa seu contentamento também com as obras em 
ritmo acelerado da Marginal 

2. Vereador Julio Antonio Mariano: “Acredito que todos nós temos acompanhado as 
manifestações que o povo brasileiro vem fazendo para sensibilizar nossos governantes 
com relação às mudanças que o Governo Federal está propondo para a reestruturação 
Trabalhista e a reestruturação da Previdência. Começo lamentando a fala do Prefeito de 
São Paulo, o Excelentíssimo Sr. João Dória, que chama de vagabundos todos aqueles 
que se sentem ameaçados pelas mudanças e que a única arma que possuem é a greve 
e a manifestação. Ele é filho de um Deputado e de uma rica empresária, já nasceu rico 
e rico ficou, não veio de baixo, como muitos eleitores acreditam. Para quem não sabe 
João Doria é filho do ex-Deputado João Agripino da Costa Dória, fiel parceiro de Jango 
e Brizola. Os mesmo que foram cassados pelo Primeiro Ato Institucional, AI-1, sendo os 
três enviados para o exílio e que muito fizeram pelo povo brasileiro mais sofrido. Penso 
que seu pai e os seus amigos devem estar pulando no caixão ao ver uma atitude desta. 
O João Dória Prefeito deveria assim como seu pai, ir ao encontro do clamor da popula-
ção. Lamentável não ter herdado de seu pai essa sensibilidade. Quem sabe se seria di-
ferente  se os trabalhadores brasileiros tivessem os mesmos direitos de outras categori-
as de trabalhadores, aqueles que ganham mais de 30 mil reais e se aposentam com os 
mesmos 30 mil, recebem auxilio moradia de mais de R$ 4 mil reais, que nunca puseram 
os pés em  um hospital público, muito menos em escola pública. Quem sabe assim os 
outros trabalhadores não aceitariam as propostas que estão sendo feitas pelo Governo 
Federal. Se os Ministros do Supremo, os Deputados os Senadores e o próprio Presiden-
te da República, e todas as outras categorias de servidores tivessem as mesmas obriga-
ções, eu tenho certeza que não haveria contestação e as reformas seriam unanimidade 
e consequentemente aprovadas. Agora achar que o trabalhador comum, como você por 
exemplo, terá argumentos e poder de convencimento para conseguir aumento de salá-
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rio, melhores condições de trabalho por exemplo, a base de negociação direta com o 
patrão é acreditar que fora da bíblia na vida real, onde nós estamos, Davi também 
sempre terá condições de derrotar o Gigante Golias. O Brasil precisa de mudanças se 
não houver mudanças a previdência quebra. Mais uma vez fica claro com essas mudan-
ças proposta pelo governo quem vai pagar o pato vai ser o povo pobre e sofrido deste 
pais. Quero aproveitar a oportunidade e parabenizar toda direção nacional do meu par-
tido o PSB, que mesmo fazendo parte  do Governo Temer se posicionou contrario as 
reformas. Fica aqui então o meu protesto.” Agradece ao Chefe de Gabinete Celso Mello, 
por atender reivindicações deste Vereador, como roçada em alguns bairros, e externa 
contentamento com o Projeto que prevê a manutenção de buracos abertos pela Sa-
besp. 
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Diz que o projeto de lei mencionado pelo Ve-
reador Júlio deve ser discutido pelos Vereadores com critérios. 
Vereador Júlio Antonio Mariano: Entende que esse projeto é diferente de modelo já 
adotado anteriormente e que tem a impressão de a proposta é muito boa para o muni-
cípio.  

3. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Fala sobre a sessão solene 
alusiva ao centenário do Jornal “O Democrata”, evento bastante emocionante ocorrido 
no último dia 27 de abril, nesta Casa, que recepcionou mais de 140 pessoas para pres-
tigiar o jornal e a Família Boccato. Diz que o jornal reflete a história de São Roque nos 
últimos cem anos e que por décadas foi o único jornal da cidade. Elogia a beleza de 
todos os eventos alusivos ao centenário do jornal. Comenta sobre uma série de inva-
sões que têm ocorrido no município e cumprimenta a ação dos departamentos de fisca-
lização e de obras que têm agido rapidamente para impedir tais situações, como por 
exemplo, em invasão ocorrida na Rua Tomás Antonio Gonzaga, no bairro Paisagem Co-
lonial, que em menos de 10 dias, após rápida atuação do Poder Executivo, foi solucio-
nada. Fala que o município deve agir com rigor, com tolerância zero, para preservar a 
mata atlântica e a natureza local. Fala com alegria sobre o sucesso do feriado para os 
estabelecimentos ligados ao turismo no município. Comenta que eventos ocorreram na 
cidade, como evento de Down Hill, com mais de 110 atletas, e o Encontro de Fuscas, 
com mais de 800 veículos aqueceram as atividades no eixo gastronômico, hotéis e ro-
teiros turísticos. Enfatiza que a cidade precisa se preparar para outros feriados e outros 
eventos dessa natureza para retomar o crescimento econômico. Externa sua preocupa-
ção com a falta de empregos na região e fala que a CAR constituída por iniciativa sua, 
deve priorizar a abertura de negócios não poluentes e geradores de renda para aumen-
tar as vagas de emprego na cidade.  

4. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Relata ter conversado com o Chefe do 
Departamento de Trânsito, senhor Vanderlei, ocasião na qual o cumprimentou pelo tra-
balho pró-ativo dos agentes de trânsito do município, nos fins de tarde, localizados em 
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pontos chaves como as Avenidas John Kennedy, Brasil e rua 3 de Maio, orientando os 
motoristas e oferecendo melhores condições de tráfego. Cumprimenta também o Dire-
tor de Desenvolvimento Econômico do município, senhor Márcio Feltrin, também res-
ponsável pela Divisão de Esportes, que informou a este Vereador sobre o processo ini-
ciado que resultará na reforma do Estádio Municipal da Vila Nova e que, em breve, es-
tará beneficiando a população do bairro e de outras localizações vizinhas. Fala sobre 
situação que lhe foi transmitida pela Diretora da Escola Ivonne Tagliassachi Godinho, no 
bairro Jardim Bandeirantes, dando conta da falta de muitas lâmpadas e necessidades 
básicas estruturais naquela unidade escolar. Fala ainda sobre a situação das zeladorias 
das escolas que, em que pese muito úteis, devem ser revistas, vez que existem situa-
ções, como naquela escola, na qual o zelador ocupa uma das salas de aula, diminuindo 
o espaço de ensino da unidade, função precípua das escolas. Comenta que chegou ao 
seu conhecimento situação de falta de transporte escolar para alunos da Vila Amaral e 
Vila Mike, e diz que levará essa notícia ao conhecimento do Executivo para providências 
para evitar que voltem a ocorrer. Diz que sua função, enquanto Vereador, é a de fiscali-
zar todos os atos e serviços do Poder Executivo, sempre a favor da população.  

5. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Fala que passados mais de cem dias da 
Administração do Prefeito Cláudio Góes – para quem torce muito – reconhece que al-
guma coisa está errada, pois nunca se viu as estradas de São João Novo em estado tão 
precário de conservação. Explica que o acesso a bairros do Distrito por estradas de ter-
ra é cada vez mais difícil, vez que os buracos têm se transformado em verdadeiras “va-
letas”. Comenta que aqueles que vão do Centro de São João para os bairros encontram 
sérias dificuldades. Esclarece que não é culpa do Administrador do Distrito, que tem 
muita boa vontade, mas não possui as ferramentas necessárias, já que tratores e ou-
tras máquinas estão sempre em manutenção, além de não ter cascalho e pedra. Enfati-
za que não é contra o Prefeito, mas que jamais ficará contra a população do distrito 
que o elegeu. Diz que nunca viu os 100 primeiros dias de uma administração tão ruins 
quanto esse, e que não se pode colocar a culpa no governo passado, já que são servi-
ços básicos. Enfatiza que não está pedindo serviços grandiosos ou caros, mas algo es-
sencial como a manutenção de estradas de terra. Convida tanto o Prefeito, como qual-
quer pessoa que desejar, a visitar essas estradas e conferir o precário estado das mes-
mas. Fala da necessidade de olhar para os bairros, sem desconsiderar o centro da cida-
de, lembrando que há substancial diferenças entre os mesmos. Reclama também das 
roçadas, que só tem visto próximas à Brasital e que não ocorrem no distrito. Sobre a 
segurança pública, cumprimenta os agentes de segurança da Polícia Militar, da Polícia 
Civil e da Guarda Municipal que, a partir da cobrança da população de São João Novo 
na reunião do Conseg, os casos de criminalidade foram bastante amenizados. Diz que 
era necessário esse incentivo da população, através de denúncias, e que a Polícia sem-
pre trabalhou, estando sempre pronta a servir a população. Fala da necessidade de se 
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aumentar o efetivo da Guarda Municipal. Comenta sobre a praça de São João Novo, 
cuja reforma foi uma conquista sua e do Vereador Flávio Brito, explicando que já me-
lhorou sensivelmente a iluminação na mesma, mas diz acreditar que não tenha sido 
investido todo o valor conquistado por Emenda Parlamentar para aquele serviço, refor-
çando que deve-se fiscalizar tal situação para que não haja desperdício com o dinheiro 
público. Pede ao Prefeito que busque retomar o quanto antes a Zona Azul, tão impor-
tante para a população são-roquense. 

Ordem do Dia: 
1. Projeto de Lei nº 029-L, de 06/04/2017, de autoria do Vereador Marcos Roberto 

Martins Arruda, que “Dispõe sobre a proibição da prática de atos que constituem perigo 
ou obstáculo pra o trânsito, em vias urbanas, sinalizadas por semáforo ou não”. O Pro-
jeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria sim-
ples.   

2. Requerimentos: 079 a 086/2017 - Foi aprovado por unanimidade em única discus-
são, votação simbólica e maioria simples.  

Explicação Pessoal:  
1. Vereador Rogério Jean da Silva: Iniciou seu pronunciamento cumprimentando a 

todos e lamentando a situação do serviço público em diversas áreas em que a popula-
ção não vem sendo atendida. Citou como exemplo o ser-viço de roçada que não vem 
atendendo a demanda do Município. Lembrou que na Sessão anterior um nobre par 
teria mencionado que a roçada em escolas não seria competência do Vereador. Disse 
não tirar a razão do mesmo em relação à afirmação, mas relatou ter participado de al-
gumas roçadas e que o fez com o maior prazer, pois as crianças freqüentadoras das 
respectivas escolas não têm culpa pela não realização do serviço. Por outro lado, aler-
tou também não ser competência do Vereador a solicitação de ambulâncias e cami-
nhões da Prefeitura para eventos particulares. Justificou sua ausência à Sessão Solene 
que homenageou o Jornal O Democrata pela passagem de seu Centenário, uma vez 
que se encontrava participando do Congresso Estadual de Municípios em Campos do 
Jordão. Apresentou seus cumprimentos ao Jornal em face do centenário completado. 
Em relação ao Congresso relatou que a delegação da Câmara de São Roque protocolou 
34 reivindicações junto a Mesa Diretora do evento, algumas das quais teve a oportuni-
dade de apresentar, entre eles problemas relacionados a Santa Casa de São Roque; 
duplicação da Rodovia Raposo Tavares na região do Marmeleiro; necessidade da im-
plantação de um sistema de vídeo-monitoramento; e a desativação definitiva da Cadeia 
de São Roque, a qual, em tese, já não deveria existir desde o dia 04/04/2013.  

2. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Iniciou suas palavras comentando a aprova-
ção de um Requerimento de sua autoria, o qual solicita informações sobre a possibili-
dade do Poder Executivo constituir uma comissão técnica para avaliação das condições 
de conservação da Avenida Antonino Dias Bastos. Ressaltou que apesar de um trecho 
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da Avenida estar passando por obras de re-construção outros pontos merecem a aten-
ção do Poder Público para que não cheguem a essa situação e acarretem ainda mais 
transtornos a população. Lembrou que na Administração passada várias cobranças fo-
ram encaminhadas ao Poder Executivo solicitando providências em relação à falta de 
manutenção do Largo dos Mendes e passados mais de 100 dias da atual gestão o local 
encontra-se em situação deplorável.  
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Ressaltou que um dos grandes proble-
mas do Largo dos Mendes é a existência de areia e fezes de animais. Citou, inclusive, 
que alguns animais vieram a falecer no local e não se sabe o motivo. Demonstrou sua 
preocupação em relação à situação uma vez que as crianças brincam naquela areia 
contaminada. 
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Mencionou que a situação precisa ser resol-
vida uma vez que nossa cidade é uma Estância Turística e o Largo encontra-se em área 
central do Município. Fez comentários a respeito de trecho localizado na confluência da 
Estrada do Condor com a Rua Pedro da Silva, explicando que o local encontra-se quase 
intransitável. Relatou que o local não conta com bocas-de-lobo e a água das chuvas 
desce em velocidade e acaba por danificar o pavimento asfáltico. Ressaltou que a Es-
trada do Condor necessita de manutenção em toda a extensão. Disse que a atual Ad-
ministração não pode ficar culpando a anterior pela situação e deve resolver os proble-
mas do Município. Lembrou que o atual Prefeito teria dito na Solenidade de Posse que o 
Município teria 7 milhões de reais em dívida e 10 milhões em caixa. Também lembrou 
que a Câmara contribuiu com o atual Prefeito uma vez que economizou recursos e de-
volveu mais de 3 milhões ao Poder Executivo. Também se manifestou em relação à á-
rea de Saúde, relatando que uma pessoa teria se manifestado nas redes sociais por ter 
precisado pagar para realizar exame de ultras-som. Disse que a cidade precisa manter 
um técnico a disposição, pois as pessoas não escolhem hora para ficarem doentes.  

3. Vereador Etelvino Nogueira: Relatou que todos os Vereadores estão preocupados 
com os problemas do Município que deve haver uma união neste momento. Ponderou, 
contudo, que algumas iniciativas devem partir do Poder Executivo Municipal. Disse ter 
ficado assustado com as informações obtidas no Portal Transparência em relação à Pre-
feitura Municipal. Disse estar ciente do problema enfrentado pela Santa Casa de Miseri-
córdia de São Roque e que deve ser buscada uma solução para a insuficiência de recur-
sos financeiros repassados à entidade. Algumas opções para tentar ajudar acabam es-
barrando na questão da inconstitucionalidade, como a apresentação de Projeto por par-
te do Poder Legislativo que venha propor a concessão de algum tipo de anistia, de mo-
do a fomentar a captação de recursos financeiro no Município. Então, algumas coisas 
devem partir do Poder Executivo, entre as quais incentivar a vinda de empresas para 
nossa cidade. Lembrou que nosso Município tem recebido milhares de turistas aos finais 
de semana e os mesmos acabam levando uma imagem ruim de São Roque, citando 
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como exemplo a falta de manutenção do Largo dos Mendes. Disse que a Cidade precisa 
ser cuidada para que os turistas re-tornem. Ressaltou que nosso Município conta com 
um setor de gastronomia bastante forte e está localizado próximo de grandes cidades 
como Sorocaba, Itu, Campinas, São Paulo, Barueri. Mas para que as coisas dêem certo 
é necessário que façamos a “lição de casa”. Indagou sobre a possibilidade de se usar 
recursos do DADE para realizar a manutenção do Largo dos Mendes, uma vez que a 
situação poderia melhorar aspectos relacionados ao turismo. Citou a questão de banhei-
ros e falta de manutenção da Rodoviária, lembrando atitudes precisam ser tomadas, 
pois as cobranças são feitas, mas as coisas não acontecem. A respeito de manifestação 
do Vereador Alfredo Estrada com relação a Avenida Antonino Dias Bastos, lembrou que 
a Administração recebeu recursos financeiros para serem investidos naquele local e que 
todas as necessidades precisam ser verificadas o quanto antes pelo Poder Executivo.   

Encerram-se os trabalhos às 20h12min. 
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