
 

Ata da 3ª Sessão Ordinária de 19 de fevereiro de 2018. 
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, 
Israel Francisco de Oliveira, Flávio Andrade de Brito, 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 Rafael Marreiro Godoy. 

1. A Ata da 2ª Sessão Ordinária, realizada em 8 de Fevereiro de 2018, foi lida e aprovada 
por unanimidade; 

2. A Ata da 4ª Sessão Extraordinária, realizada em 8 de Fevereiro de 2018, foi lida e 
aprovada por unanimidade. 

Projetos do Executivo: 
1. Projeto de Lei Nº 010/2018, 08/02/2018 de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 

sobre a regularização fundiária do parcelamento do solo do núcleo urbano do JARDIM 
SANTA VITÓRIA e dá outras providências”; 

2. Projeto de Lei Nº 011/2018, 09/02/2018 de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 
sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 2.745.538.44 (dois 
milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, quinhentos e trinta e oito reais e quarenta e 
quatro centavos)”. 

Projetos do Legislativo: 
1. Projeto de Lei Nº 010/2018, 30/01/2018 de autoria do Vereador Julio Antonio 

Mariano, que “Dispõe sobre a inserção de informações nos Projetos de Lei referentes à 
abertura de créditos cujos recursos remanejados sejam oriundos de Emendas 
Parlamentares”. 

2. Projeto de Lei Nº 013/2018, 15/02/2018 de autoria do Vereador José Alexandre 
Pierroni Dias, que “Proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de fogos de 
artifício e artefatos pirotécnicos em eventos realizados com a participação de animais, 
ou em áreas próximas a locais onde se abrigam animais, no âmbito da Estância 
Turística de São Roque e dá outras providências”. 

3. Projeto de Lei Nº 14/2018, 16/02/2018 de autoria do Vereador José Alexandre 
Pierroni Dias, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação, no âmbito do Município 
da Estância Turística de São Roque, de avisos com o número do Disque Denúncia da 
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Violência Contra a Mulher (Disque 180)”. 
4. Projeto de Lei Nº 15/2018, 16/02/2018 de autoria do Vereador Etelvino Nogueira, 

que “Altera a redação do Art.8º, da Lei nº 2.401, de 08/09/1997, que "Cria o Conselho 
de Educação de São Roque e dá outras providências". 

Requerimentos: 
1. Vereador Alfredo Fernandes Estrada Nº 11 - Solicita informações referente a 

possibilidade de implantação de academia ao ar livre na Rua Salvador de Oliveira 
Santos, local em  que foi demolido a área de lazer, Parque Varanguera; 

2. Vereador José Alexandre Pierroni Dias Nº 14 - Solicita informações referentes aos 
valores gastos com a reforma da Marginal. 

Indicações: 
1. Vereador Rogério Jean da Silva Nº 068 - Solicita o serviço de roçada na Rua Santa 

Quitéria, no trecho que da acesso as ruas Condor, Araras, Perdizes, Pericanos, Garças e 
Falcão, além de parte da Aveninda Varanguera, no trecho que da acesso as Ruas 
Tucanos e Colibris.; Nº 069 - Solicita o fechamento da área pública (externa) da 
Unidade Central de Saúde,; Nº 071 - Solicita limpeza da Viela que liga a Rua Gerbera 
com a Rodovia Quintino de Lima, próximo a CMEI Goianã.; Nº 074/2018 - Solicita a 
realização dos serviços de poda , roçada e capinação na Rua Capitão José Vicente de 
Moraes. 

2. Vereadores Rogério Jean da Silva e Mauro Salvador Sgueglia de Góes Nº 
070/2018 - Solicita os serviços de motonivelamento e cascalhamento nas Ruas Maria 
Aparecida Lima, Leandro de Góes, Roque de Oliveira, Benedita Maria Jesus de Moraes, 
Maria Aparecida Lima Moraes. 

3. Vereadores Alfredo Fernandes Estrada e José Alexandre Pierroni Dias Nº 
072/2018 - Solicita limpeza de córrego localizado na Avenida Três de Maio entre a 
Estação Experimental  e o estabelecimento  “contrapingo” hidráulica. 

4. Vereador Alfredo Fernandes Estrada Nº 073 - Solicita motonivelamento e 
cascalhamento na Rua Leandro de Góes, altura do nº390, Residencial Sitio Pinheiro, 
área da Santa Adélia; Nº 075/2018 - Solicita limpeza do terreno da Prefeitura, 
localizado na Rua Antonio dos Santos Santinho, próximo ao número 142, Cambará. 

5. Vereador José Luiz da Silva César Nº 076/2018 - Indica ao Poder Executivo que 
proceda a entrega de cestas básicas do Departamento de Bem Estar Social nas 
residências de pessoas carentes que não disponham de meios de buscá-las na 
Prefeitura. 

6. Vereador Etelvino Nogueira Nº 077 - Solicita a realização dos serviços de 
motonivelamento e cascalhamento nas ruas dos Loteamento, Monte Verde, Bairro do 
Caetê; Nº 078 - Solicita a realização dos serviço de roçada na Estrada que liga a Vila 
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do Carmo à Canguera; Nº 079 - Solicita que seja feita a compra de material para a 
construção de um vestiário no campo do bairro do Carmo.; Nº 080 - Solicita 
implantação de iluminação pública , na estrada da Serrinha do Carmo; Nº 081 - Solicita 
implantação de iluminação pública nos pontos que ainda faltam, nos Loteamentos , 
Jardim Camargo , Clube dos Oficiais , conforme pedidos já encaminhados a prefeitura; 
Nº 082 - Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento nas 
ruas dos Loteamentos , Sun Valey e Las Brisa , bairro do Caetê .; Nº 083 - Solicita a 
realização de estudos para a ampliação da creche do Bairro do Carmo.; Nº 084 - 
Solicita que seja  construída uma creche no bairro do Juca Rocha .; Nº 085 - Solicita a 
construção de uma EMEI no bairro do Mombaça; Nº 086/2018 - Solicita que seja feita 
uma campanha para que os moradores da Vila do Carmo ,que contam com rede de 
esgoto em suas ruas, façam as devidas ligações na rede de esgoto. 

7. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo Nº 087 - Solicita a 
realização do 2ºevento "Copa Euro" em nosso Município; Nº 088 - Solicita que seja 
realizado um "Open de Areia" em nosso Município, na área da Avenida Bandeirantes; 
Nº 089 - Solicita que seja realizado 2º Torneio de Futebol de Rua e Skate, em nosso 
Município; Nº 090 - Solicita que seja organizado Evento "Tarde de Lazer" no Distrito de 
São João Novo; Nº 091/2018 - Solicita que seja organizado um evento com subida de 
bicicleta na Estrada da Serrinha. 

8. Vereador José Alexandre Pierroni Dias Nº 092 - Reitera a Indicação nº 
1231/2017, Solicitando operação "tapa-buraco" na Rua Antonio dos Santos Sobrinho, 
Jardim Maria Trindade; Nº 093 - Solicita a colocação de um marco de parada  de 
ônibus na José Gomide de Castro, altura do nº270, esquina com a Rua Anésio de 
Moraes, Jardim Maria Trindade; Nº 094 - Solicita a realização de limpeza na EMEI Profª 
Ivonne Tagliasacchi Godinho , Jardim Bandeirantes; Nº 095 - Solicita a realização de 
limpeza na EMEI Prfª. Niobe Carlassara Fernandes, Rua José Henrique da Costa, 300, 
Jardim Bela Vista.; Nº 096 - Solicita a colocação de uma lombada na Rua Profº Tibério 
Justo da Silva, altura do nº150, Cambará; Nº 097 - Solicita a reforma nos brinquedos 
da EMEI Renê Santiago, Vila Aguiar; Nº 098 - Solicita reformas em geral na EMEI Profª 
Sonia Maria Abreu Ghilardi (pintura, retiradas das trincas, acabar com as goteiras), 
assim como a retirada dos pombos e aumento nas salas de aula; Nº 099 - Solicita a 
realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento na Rua Antonio Joaquim 
de Moraes, Cambará; Nº 100 - Solicita a limpeza dos bueiros localizados na Rua Profº 
Tibério Justo da Silva.; Nº 101/2018 - Reitera Indicação nº1226/2017 que, Solicita a 
colocação de um ponto de ônibus, na Estrada Mario de Andrade, próximo ao portal. 
            Moções: 
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1. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo Nº 05 – Moção de Congra-
tulações ao Senhor Sebastião Wilson Tiveli pelo lançamento dos livros “Como produzir 
morango orgânico?” e “Como Produzir milho orgânico?”. O autor da Moção apresentou 
Requerimento Verbal solicitando o adiamento da mesma para a próxima Sessão Ordi-
nária. O Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade. 

2. Vereador Júlio Antonio Mariano Nº 18/2018 - De Congratulações à Esteticista 
Gissele Moraes em face à Criação do Projeto Social “Fio a Fio”. O autor da Moção 
apresentou Requerimento Verbal solicitando o adiamento da mesma para a próxima 
Sessão Ordinária. O Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade. 

3. Vereadores Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo Nº 023 - De 
Congratulações ao Carnaval são-roquense, pelos desfiles das Escolas de Samba, dos 
Blocos de Carnaval, Cine São José e à Unimed; Nº 025/2018 - De Congratulações à 
Polícia Militar, Guarda Municipal, Departamento de Ambulâncias, Departamento de 
Trânsito e demais pessoas e instituições que deram suporte ao Carnaval são-roquense 
2018. 

4. Vereadores Newton Dias Bastos Nº 024/2018 - De Pesar pelo falecimento do 
Senhor Sebastião Carvalho Filho. 

5. Vereadores Newton Dias Bastos, Israel Francisco de Oliveira e Marcos 
Roberto Martins Arruda Nº 026/2018 - De Pesar pelo falecimento da Senhora 
Maria Luíza Incau de Almeida. 

6. Vereadores Julio Antonio Mariano e Rafael Tanzi de Araújo Nº 028/2018 - De 
Pesar pelo falecimento da estimada Sra. Luiza dos Santos. 

7. Vereadores Newton Dias Bastos e José Alexandre Pierroni Dias Nº 029/2018 
- De Pesar pelo falecimento do estimado senhor Darcy Dias Thomaz. 

Matérias analisadas no expediente: 
1. Moção de Pesar – a Mesa Diretora as encaminhará. 
2. Indicações – a Mesa Diretora as encaminhará. 
3. Moções de Congratulações: Foram aprovadas por unanimidade. 

Tribuna: 
1. Vereador Rogério Jean da Silva: Menciona fato ocorrido no último dia 14, na cadeia 

pública de São Roque, em que houve tentativa de fuga dos presidiários, por meio de 
escavações no chão, contanto, sem sucesso. Afirma que os responsáveis já foram 
identificados pela Polícia Civil com apoio da Polícia Militar. Lembra que no ano de 2013, 
o Governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, esteve na cidade de São 
Roque, retirou as grades das celas, e informou a desativação da cadeia pública do 
município, fato que nunca ocorreu, vindo apenas a diminuir o número de detentos na 
prisão. Afirma que a cadeia em questão possui oito celas, porém já chegou a abrigar 
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mais 200 presos, e atualmente os números oscilam entre 25 a 30 presos, um número, 
contudo suficiente para causar embaraços, tal qual o causado na última semana. Cita 
ter tomado conhecimento, por meio do jornalista Vander Luiz, de que o Ministério 
Público, dois dias após o ocorrido, efetuou pedido de interdição da cadeia pública de 
São Roque. Acredita que o Governador não tomará as devidas providências quanto à 
desativação da cadeia pública, principalmente em se tratando de ano de eleições 
federais, e tendo esse já anunciado sua pré-candidatura à Presidência. Solicita aos 
Vereadores do PSB, Julio Antonio Mariano e Rafael Marreiro de Godoy, que no caso de 
o Governador do Estado realmente não cumprir com a promessa de fechamento da 
cadeia pública, que intercedam junto ao próximo governador para que o faça, uma vez 
que, se a fuga realmente tivesse se concretizado, seria grande o transtorno causado ao 
município. Afirma serem absurdas as condições do local que não possui suporte para 
abrigar presos, sobretudo pela falta de segurança. Comenta sobre a segunda fase do 
concurso que está em andamento, para provimentos de cargo de Guarda Municipal. 
Lembra que a empresa definida para os testes psicológicos é a Fernandes e Fernandes 
Ltda ME, situada em Sorocaba, e está somente aguardando os empenhos e a ordem de 
serviço para dar início aos testes. Cita estar tentando junto à CCR, para que haja 
melhoramentos nas condições de acessibilidade da rotatória do Km 63 da Rodovia 
Raposo Tavares, tendo em vista o número de acidentes que vem ocorrendo na referida 
via. 

2. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Parabeniza as escolas de samba e os blocos 
carnavalescos da cidade pela bela apresentação no último carnaval. Aproveita a 
presença do assessor de gabinete Marcos Vilaça, na sessão, e conta que na presente 
data ao estacionar em frente ao posto de saúde, uma cidadã o abordou portando uma 
senha para recebimento de remédios do SUS, informando-o que havia inúmeras 
pessoas aguardando na fila e apenas uma funcionária para efetuar a distribuição dos 
remédios. Indigna-se com a falta de funcionários disponíveis para atendimento ao 
púbico na área da saúde, enquanto há diversos funcionários que ocupantes de cargos 
de confiança do Executivo encontram-se ociosos. Reforça a importância de continuar 
cobrando a administração, pois esta não vem atendendo adequadamente as 
necessidades da população. Cita que as promessas de campanha não foram essas. 
Sugere que traga-se o Prefeito até esta Casa, a fim de que haja um diálogo na busca 
de soluções para resolver os problemas referentes à Santa Casa. 

3. Vereador Etelvino Nogueira: Diz acreditar que um dos problemas mais críticos 
enfrentados pelo município de São Roque atualmente é a situação em que se encontra 
a Santa Casa, e que não há que se reclamar do Legislativo, pois esse tem buscado 
ajudar ao máximo a Instituição. Lembra que o transporte coletivo também teve uma 



 
Ata da 20ª Sessão Ordinária de 19 de Junho de 2017. 

1º Período Legislativo Ordinário - 17ª Legislatura. 
 
 

6

mudança significativa com a ajuda do Legislativo municipal. Cita que foi informado de 
que houve publicação de Edital de Licitação, na modalidade de concorrência pública, 
para contratação de empresa de coleta de lixo. Diz torcer para que após feita a 
Licitação, acabem os problemas tidos por conta de contratos emergenciais feitos um 
após outro pela Administração. Comenta que já tem um ano que está em andamento a 
licitação para dar início à primeira fase do asfaltamento na Estrada do Caetê, e que não 
foi ainda informado sobre a assinatura de contrato. Comenta que recebeu uma ligação 
dos representantes do sindicato informando de que a Prefeitura está contratando uma 
empresa para realizar estudos sobre a possibilidade de transformar a gestão do Fundo 
de Seguridade em uma autarquia. Afirma que a falta de diálogo por parte do Executivo 
quanto a esses assuntos é prejudicial, pois há por parte dos funcionários uma 
preocupação quanto ao que irá ocorrer com eles. Lembra que a presente data seria 
prazo limite para que o Executivo apresentasse nova proposta, em atendimento a um 
ofício encaminhado a eles por esta Casa, embasado numa proposta feita pela Santa 
Casa para resolver os problemas por esta enfrentados, porém na última reunião foi 
definido que seria dado à Prefeitura mais alguns dias para responder, para que só 
então, não havendo resposta, comunicar-se ao Ministério Público o ocorrido.  
Aparte Vereador Newton Dias Bastos: Ressalta que recebeu uma ligação do 
Prefeito pela manhã, na qual afirmou que na quarta-feira já havia uma resposta quase 
pronta, porém, a nova proposta oficial da Santa Casa chegou a eles dois dias após o 
recebimento dos ofícios, e que ainda enviarão esclarecimentos à esta Casa.   
Vereador Etelvino Nogueira: Afirma não concordar com as pretensões da Prefeitura 
em trocar a iluminação do centro da cidade por lâmpadas led, e colocar as lâmpadas 
tiradas em outros locais que necessitem. 
Aparte Vereador Julio Antonio Mariano: Acredita que o Executivo deveria 
continuar com a expansão das lâmpadas comuns, e somente nas novas obras utilizar-se 
o led, visto seus maiores custos para instalação. 

4. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Sugere ao Executivo para que 
independentemente de qual empresa de coleta de lixo que vença a licitação, que lute 
para conseguir para a cidade de São Roque a liberação de um transbordo, tendo em 
vista os inúmeros problemas ocasionados no final do ano passado, pois o aterro onde 
são levados os dejetos encontrava-se fechado e a Prefeitura infelizmente não pode 
destinar esse lixo para outro aterro que não seja nessa região. Comenta que após 
muitos anos houve a condenação em 1ª instância, do ex-Prefeito Daniel, em relação 
aos playgraunds, mostrando que o trabalho de todos desta Casa na legislatura passada 
valeu a pena. Afirma que encaminhará requerimento ao setor responsável pelo Centro 
de Eventos Vasco Barioni, situado no Bairro Gabriel Piza, questionando a possibilidade 
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de mudar o endereço do referido centro de eventos para o centro empresarial, e 
efetuar a divisão daquela área a fim de trazer empresas, e transformá-lo em um 
condomínio industrial, visto que o local se encontra ocioso e em desuso, gerando mais 
assim empregos para a população.   
Aparte Vereador Julio Antônio Mariano: Ressalta que o local não é próprio para 
abrigar o centro de eventos, e que é necessário criar um espaço para isso no município. 
Cita que se a Festa do Vinho tivesse continuado desde que surgiu, atualmente seria um 
dos maiores eventos do Estado de São Paulo.  
Aparte Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Comenta que em todo Projeto de Lei 
Orçamentária desta Casa, apresenta emenda para que próximo ao “Acesso” seja criado 
um centro industrial, porém todas elas são reprovadas, apesar de inúmeras tentativas. 
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Diz concordar com o Vereador Alfredo, 
porém hoje está tratando de uma área que a administração já possui.  
Aparte Vereador Alexandre Pierroni Dias: Demonstra apoio à proposta do 
Vereador Israel, pois acredita que as empresas devem ser criadas próximo ao local que 
as pessoas moram. 
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Apóia também a proposta do Vereador Israel, 
pois foi investido no local, e esse não pode servir apenas para depósito de materiais da 
Prefeitura. 
Vereador Israel Francisco de Oliveira: Comenta que ficou muito triste em ver uma 
área daquele porte sem utilização. Acredita que há como conciliar o turismo com 
indústrias não poluentes. 

Ordem do Dia: 
1. Projeto de Lei Nº 083/2017, de 10/11/2017, de autoria do Vereador José Alexandre 

Pierroni Dias, que “Torna obrigatória a instalação de tela protetora em todos os 
elementos divisórios vazados que delimitam o passeio público dos imóveis onde existam 
cães ou outros animais que ofereçam riscos à população”. O Projeto foi rejeitado por 08 
(oito) votos contrários dos Vereadores Alacir Raysel, Julio Antonio Mariano, Marcos 
Augusto Issa Henriques de Araújo, Marcos Roberto Martins Arruda, Mauro Salvador 
Sgueglia de Góes, Rafael Marreiro de Godoy, Rafael Tanzi de Araújo e Rogério Jean da 
Silva e 06 (seis) votos favoráveis dos Vereadores Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino 
Nogueira, Israel Francisco de Oliveira, Flávio Andrade de Brito, José Alexandre Pierroni 
Dias, José Luiz da Silva César em única discussão, votação nominal e maioria simples. 

2. Projeto de Lei Nº 001/2018, de 18/01/2018, de autoria do Vereador Marcos Augusto 
Issa Henriques de Araújo, que “Dá a denominação de "Praça Carlos Gregório Vieira" a 
praça localizada no Bairro Parque Aliança”. O Autor do Projeto apresentou 
Requerimento Verbal solicitando o adiamento para a próxima Sessão. O Requerimento 
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Verbal foi aprovado por unanimidade em única discussão e votação simbólica. 
4. Projeto de Lei Nº 005/2018, de - De autoria do Vereador José Luiz da Silva César, 

que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de cursos de Primeiros Socorros por 
funcionários das escolas municipais, no âmbito da Estância Turística de São Roque e dá 
outras providências”. O Projeto foi aprovado por 13 (treze) votos favoráveis dos 
Vereadores Alacir Raysel, Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira, Israel Francisco 
de Oliveira, Flávio Andrade de Brito, 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, Rafael Marreiro de Godoy, 
Rafael Tanzi de Araújo e 01 (um) voto contrário do Vereador Rogério Jean da Silva em 
única discussão, votação nominal e maioria simples. 

5. Projeto de Lei Nº 008/2018, 30/01/2018, de autoria do Vereador José Luiz da Silva 
César, que “Revoga a Lei Municipal Nº 4099 de 01 de Novembro de 2013 que "Veda a 
contratação de candidatos a Vereador, Prefeito e Vice-Prefeito para cargos em comissão 
pelo Poder Executivo nos quatro anos posteriores à eleição municipal". O Projeto foi 
aprovado por 08 (oito) votos favoráveis dos Vereadores Etelvino Nogueira, José 
Alexandre Pierroni Dias, José Luiz da Silva César, Marcos Augusto Issa Henriques de 
Araújo, Marcos Roberto Martins Arruda, Rafael Marreiro de Godoy, Rafael Tanzi de 
Araújo e Rogério Jean da Silva e 06 (seis) votos contrários dos Vereadores Alacir 
Raysel, Alfredo Fernandes Estrada, Israel Francisco de Oliveira, Flávio Andrade de Brito, 
Julio Antonio Mariano, Mauro Salvador Sgueglia de Góes em única discussão, votação 
nominal e maioria simples. 

6. Projeto de Lei Nº 008/2018-E, de 06/02/2018, de autoria do Poder Executivo, que 
“Autoriza a Prefeitura a conceder prêmios aos atletas melhores classificados na 71ª 
Corrida de Aleluia e dá outras providências”. O Projeto foi aprovado por unanimidade 
em única discussão, votação nominal e maioria simples. 

Explicação Pessoal:  
1. Vereador José Luiz da Silva César: Agradece aos que o ajudaram a revogar, por 

meio do Projeto de Lei nº 08/2018, a Lei nº 4099/2013,flagrantemente inconstitucional 
que proibia a contratação de candidatos a cargos políticos, para cargos em comissão no 
Poder Executivo, pelo período de quatro anos posteriores à eleição. Esclarece que não é 
contra Prefeitos, ou determinados políticos, mas contra ilegalidades. Afirma ficar 
entristecido ao ver defensores de que o local do Centro de Eventos Vasco Barioni, 
transforme-se em uma área industrial.  Diz ser um absurdo que a um quilometro do 
centro da cidade queira-se fazer uma área industrial, considerando que há muitos 
outros locais que podem servir para tal fim. Defende que ocupem-se, e defendam 
assuntos mais sérios, a exemplo dos problemas enfrentados com a Santa Casa de 
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Misericórdia, com as empresas de transporte coletivo e de coleta de lixo,entre outros 
inúmeros problemas que a cidade enfrenta. Ressalta que a Rodovia Quintino de Lima 
encontra-se muito suja e nada é feito. Afirma que há diversas áreas como São João 
Novo e Maylasky, que poderiam ser usadas para construir uma zona industrial. Cita que 
a situação da coleta de lixo na cidade está uma vergonha, e que não sente-se feliz em 
cobrar esse tipo de coisa, pois gostaria muito de chegar em Tribuna e ter apenas coisas 
boas a dizer a respeito da cidade. Diz que o líder do partido do Prefeito deveria 
permanecer em plenário, para ouvir sobre as reais necessidades do município e passá-
las ao Prefeito, pois acredita que o mesmo gostaria de ouvir as verdades, e eventuais 
falhas de seu governo, porém o representante do Prefeito nesta Casa abandona-a no 
meio da Sessão. Conta que próximo às casas do Bairro do Goianã, há esgoto a céu 
aberto, e não é tomada nenhuma providência. Conta ainda que as Casas que foram 
entregues recentemente são de má qualidade, pois há paredes já trincando, o que é 
revoltante, visto que foi usado dinheiro público nas construções. Cobra por maior 
fiscalização nas obras. Menciona que encaminhou indicação à Prefeitura, por conta das 
pessoas humildes que vão até a Prefeitura buscar suas cestas básicas e precisam 
carregá-las por longos trechos a pé ou mesmo de ônibus, por não possuírem condições 
de outro tipo de transporte. Defende que haja um cadastro para que as pessoas que 
não possuem condições recebam as cestas em suas casas.  

2. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Informa que mais uma emenda 
buscada por este Vereador, no valor de 300 mil reais será encaminhada pelo Deputado 
Estadual Roberto de Morais, será encaminhada à cidade de São Roque. Lembra da sua 
fala na última sessão, que gerou repercussão tanto nas redes sociais e algumas 
reportagens locais. Ressalta, porém que a Prefeitura tomou uma atitude infeliz, ao 
publicar uma nota, citando o nome deste Vereador, afirmando que este votou a Lei do 
comércio ambulante. Afirma que a Prefeitura não precisa emitir nota, informando isso, 
pois assume que sim votou, porém votou uma Lei que regula, e que deve ser aplicada 
da forma correta, mantendo o respeito àquele que é fiscalizado, e fazendo a fiscalização 
de forma regular. Cita que esse expôs tal assunto em tribuna, pois ele vem 
assombrando a todos aqueles que desejam trabalhar, visto que já não se abrem mais 
empresas devido ao processo de burocratização enorme, e o que aqui foi exposto em 
sua ultima fala foi quanto à forma a qual se fiscalizou. Diz ainda que é sim favorável 
que aqueles que abrem suas empresas na cidade de São Roque as tenham fiscalizadas, 
e que estas sigam as normas de vigilância sanitária, e da Divisão de Rendas. Afirma que 
há sim alguém que não está cumprindo as normas legais, porém não um bandido, e a 
Lei prevêem que inclusive no trato com bandidos deve-se manter a ética, mais ainda 
com um comerciante. Cita que o fiscal em questão assegura que agiu no seu devido 
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dever legal de aplicar a lei municipal no comércio ambulante, pois a apreensão ocorreu 
após o casal que foi sofreu as sanções foi alertado por duas vezes antes do ocorrido. 
Ressalta, porém que há onze protocolos efetuados pelo casal na Prefeitura, na tentativa 
de abrir uma empresa e que foram indeferidos. Diz que aos olhos do coração a 
apreensão é uma injustiça e incompreensível ato de tirania, uma maldade contra quem 
poderia vir a delinquir, mas prefere trabalhar honestamente, além de ser injustificável 
contra quem é refém da burocracia e tentou sem sucesso preencher os requisitos da 
Lei, mesmo possuindo as condições necessárias para isso. Diz que apresentará a esta 
Casa um projeto de desburocratização, agilidade e procedimento desse tipo de 
trabalho. Afirma ainda estar chateado pois a imprensa não o procurou, nem ao casal 
em questão para saber o ocorrido e somente deu a voz a quem queria. 
 

Encerram-se os trabalhos às 20h28min. 
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