
 
Ata da 33ª Sessão Ordinária de 03 de Outubro de 2016. 

4º Período Legislativo Ordinário - 16ª Legislatura. 
     Presidência: Alfredo Fernandes Estrada, Adenilson Correia e  

Luiz Gonzaga de Jesus 

  Secretaria: Mauro S. Salvador de Góes e Israel Francisco de Oliveira 
 

Vereadores presentes: Adenilson Correia (Mestre Kalunga), Alacir Raysel, Alexandre 
Rodrigo Soares, Alfredo Fernandes Estrada, Donizete Plínio Antonio de Moraes, Etelvino 
Nogueira, Flávio Andrade de Brito, Israel Francisco de Oliveira, José Antonio de Barros, 
José Carlos de Camargo, Luiz Gonzaga de Jesus, Marcos Augusto Issa Henrique de Ara-
újo, Mauro Salvador Sgueglia de Góes e Rafael Marreiro de Godoy.  
Vereador ausente: Osmar Aparecido de Oliveira Costa. 

Início dos trabalhos às 14h25min. 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos Di-
reitos Humanos pelo Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes. 

1. A Ata da 32ª Sessão Ordinária, realizada em 26 de Setembro de 2016, foi lida e apro-
vada por unanimidade; 

2. O 1º Secretário faz a leitura do Relatório Mensal da Prefeitura Municipal, referente a 
execução, coleta, tratamento e destinação final do lixo na Estância Turística de São Roque 
no mês de Setembro, informa que o mesmo encontra se para consulta na Diretoria Técnica 
Legislativa; 

3. O 1º Secretário faz a leitura do Demonstrativo da Receita e Despesa Orçamentária e 
Financeira Providenciárias referente ao Fundo de Seguridade Social, informa que o mesmo 
encontra se para consulta na Assessoria Técnica Legislativa; 

Projetos do Executivo: 
1. Projeto de Lei nº064-E, de 30/09/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Estima 

a receita e fixa a despesa do Município de São Roque, Estado de São Paulo, para o e-
xercício de 2017”. 

 Projetos do Legislativo: 
1. Projeto de Resolução nº015-L, de 27/09/2016, de autoria do Vereador Etelvino 

Nogueira, que “Prorroga o prazo de funcionamento da Comissão de Assuntos Relevan-
tes (CAR) criada para acompanhar a revisão do contrato de programa com a SABESP, 
concomitante à revisão do Plano de Saneamento Municipal, conforme previsto por Lei 
Municipal n°3.751, de 28 de dezembro de 2011”. 

2. Projeto de Resolução nº016-L, de 03/10/2016, de autoria do Vereador Marcos 
Augusto Issa Henriques de Araújo, que “Altera a redação do “caput” do artigo 156 da 
Resolução nº 13/91 (Regimento Interno da Câmara Municipal da Estância Turística de 
São Roque), para que as Sessões Ordinárias sejam realizadas às segundas-feiras, ás 18 
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horas”. 
Requerimentos: 

1. Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA)– nºs: 257/2016. Solicita 
informações sobre a possibilidade de construção de caixa de captação de águas pluviais 
e providências com a relação ao esgoto que vaza a “céu aberto” na Rua Mandovi II, 
próximo aos imóveis nºs 216, 735 e 1.318, Distrito de Maylasky. 

2. Vereador Alfredo Fernandes Estrada – nºs: 258/2016. Solicita informações sobre 
a possibilidade de a Prefeitura fazer a permissão ou autorização de uso do terreno, lo-
calizado na Avenida Prefeito Bernardino de Lucca n°927, Vila Nova, para a Igreja Evan-
gélica Novo Israel, como estacionamento. 

Indicações: 
1. Vereador Adenilson Correia – n°s: 1007. Solicita a instalação de creche no antigo 

prédio da escola rural localizado no Bairro Capela do Cepo; 1018. Solicita ao Executivo 
providências junto à Secretaria Estadual de Habitação visando a regularização fundiária, 
através do Programa Cidade Legal, do Bairro Mont Serrat, localizado no Bairro São João 
Velho, Distrito de São João Novo, São Roque, mais especificamente na Estrada Nove, 
Chácara Mont Serrat, nº 201, limite com o Município de Itapevi; 1020. Solicita que o 
Executivo providencie, através do Núcleo de Regularização Cadastral e Imobiliária da 
Prefeitura, a regularização dos imóveis localizados no Jardim Ponta Porã; 1021. Solici-
ta, com urgência, "operação tapa buraco" na Rua Jorge Araújo; 1022. Solicita roçada, 
capinação e retirada de galhos secos na lateral da Rua Alexandrino Caparelli, Bairro Vila 
Caparelli; 1023. Solicita "operação tapa buraco" na Rua Alexandrino Caparelli, Bairro 
Vila Caparelli, próximo ao imóvel nº 189; 1034. Solicita mais horários de ônibus no 
Bairro Sorocamirim e Pavão, de segunda a sexta-feira, e mais ainda em sábados, do-
mingos e feriados; 1035. Solicita, com urgência, manutenção, com motonivelamento, 
cascalhamento, roçada, capinação e limpeza, na Estrada Sorocamirim nº 125, próximo 
à "Congregação Cristã no Brasil", Bairro Sorocamirim; 1036. Solicita, com urgência, 
mais horários de ônibus no Bairro Jardim Ponta-Porã, Distrito de Maylasky; 
1037/2016. Solicita que o Executivo interceda junto à Viação São Roque para que o 
ônibus que vai para São João Novo passe pela Rua Vicente da Costa, a pedido de mo-
radores das ruas Vicente da Costa e Júlio Rodrigues (ao lado do "Pólo Industrial"). 

2. Vereador Alexandre Rodrigo Soares – nºs: 1019/2016. Solicita o alinhamento 
das seguintes vias Rua Benedito de Morais Góes e Rua Brasil de Morais Góes, Cangue-
ra. 

3. Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 1024. Solicita os serviços de motonivelamento e 
cascalhamento para Rua Mogi Mirim, Mogi Guaçu, Matão, Mairinque, Mariapólis, Mandu-
ri, Mairiporã, Praça Bauru, Praça Brotas, Praça Barra Bonita, Praça Birigui, Viela Avaré, 
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Viela Angatuba, Viela Atibaia, Viela Apiaí, localizadas no Loteamento Jardim Camargo, 
Bairro do Carmo; 1025. Solicita os serviços de motonivelamento, cascalhamento e ro-
çada para a Rua Álvaro Augusto Fernandes, Rua Girassol, Rua Ipê Branco, Rua Ipê Ro-
xo, Rua Ipê Amarelo, Rua Firmino de Moraes, Rua Sofia Vieira de Moraes, Travessa da 
Torre e Sossego, todas localizadas no Bairro do Carmo; 1026. Solicita serviços de mo-
tonivelamento e cascalhamento para as seguintes vias: Avenida Centro Social dos Ins-
petores, Praça Antonio Pereira Lima, Rua Capitão Benedito Gomes e Rua Dra. Lourdes 
Ferreira Fernandes, Loteamento Clube dos Oficiais, Bairro do Carmo; 1027. Solicita 
serviços de motonivelamento e cascalhamento para as Ruas Anibal Martins, Cel. José 
Castilho, Tenente Antônio Righini de Moura, Claudio Franchi, Cel. Corialano e Praça 
Fernando Leite de Camargo Loteamento Clube dos Oficiais da Policia Militar, Bairro do 
Carmo; 1028. Solicita 08 (oito) braços de iluminação pública para a Rua das Magnólias 
Branca, Bairro Juca Rocha; 1029. Solicita  serviços de motonivelamento, cascalhamen-
to e roçada para a Travessa do Mikami, Rua das Gralhas, Alameda João de Barro, Rua 
Patativa e Estrada do Mikami no Loteamento Coopertec, Bairro do Carmo; 1030. Solici-
ta iluminação pública para as vias localizadas no Loteamento Clube dos Oficiais, Bairro 
do Carmo, 02 (duas) luminárias na Rua Nilton da Rocha, 07 (sete) na Rua Desen M. 
Henrique Albuquerque Maranhão, 05 (cinco) na Rua Ângelo Conti, 02 (duas) na Rua 
Plácido Vieira, 02 (duas) na Rua Mariano Palmiro Russo e 02 (duas) na Rua Com. Ed-
gard Pereira Armond; 1031. Solicita serviços de motonivelamento, cascalhamento e 
roçada na Rua Takeshi Konno, Bairro do Carmo; 1032. Solicita serviços de motonive-
lamento, cascalhamento e roçada para Estrada Roque D' Andretta; 1033/2016. Solici-
ta serviços de motonivelamento, cascalhamento e roçada para as seguintes vias: Rua 
Vereadora Bruna Bruni Pazzini, Vereador Erval de Oliveira, Vereador José de Carvalho 
de Brito, Vereador Pascoal de Lucca, Vereador Raul da Silva Martins, Vereador Araçary 
Leite Cavalcante e Vereador Benedito de Góes, Loteamento Las Brisas, Bairro Caetê.         

       Moções: 
1. Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA) – n°: 201/2016. De Pesar pelo 

falecimento da estimada Senhora Silvana Aparecida da Costa Rosário. 
2. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes (MAURINHO DE GÓES) – nº: 

202/2016. De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Roque Xavier Fernandes. 
Matérias analisadas no expediente: 

(Com parecer favorável da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Redação). 
1. Moção de Pesar – nºs 200 e 202/2016 – a Mesa Diretora os encaminhará; 
2. Indicações – nºs 1007, 1018 a 1033/2016 – a Mesa Diretora as encaminhará. 
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1. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Comenta sobre a realização do Pleito Eleitoral. 
Fala que hoje estão neste Legislativo após as Eleições Municipais. Expressa seu sentimento 
de gratidão a todos que confiram no seu trabalho, e se compromete a dar continuidade 
nesse trabalho. Parabeniza os novos Vereadores Eleitos para a próxima Legislatura: Mar-
quinho Arruda, Cabo Jean, e o Prefeito Cláudio Góes, pela sua eleição. Afirma que respeita 
e não desmerece as pessoas que não se elegeram, pois estão tentando fazer algo de me-
lhor pela Cidade de São Roque. Diz que as pessoas que criticam e se omitem, não são me-
recedoras do respeito de todos, mas as pessoas que querem o bem da Cidade de São Ro-
que e lutam por isso, são merecedoras do respeito de todos.  
Aparte Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA): Parabeniza o Vereador 
Rafael Marreiro pela apresentação de bons Projetos para o Município de São Roque. Faz 
suas considerações ao Vereador Rafael, e diz que o Distrito de São João Novo estará bem 
representado novamente.  
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Aproveita a oportunidade para falar que quem 
ganhou com a reeleição dos Vereadores Marreiro e Flávio Brito foi a população do Distrito 
de São João Novo. Informa que esteve no Distrito de São João Novo, em meio a comunida-
de e teve oportunidade de testemunhar que os Vereadores tiveram dificuldades na realiza-
ção dos trabalhos, mas conhece o trabalho e a lutas dos Vereadores Rafael Marreiro e do 
Flávio Brito, ao longo dos anos. Parabeniza o Vereador Rafael Marreiro, pelos méritos da 
reeleição. 
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Agradece ao Vereador Etelvino pelas considera-
ções. 
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Cumprimenta a todos os Vereadores 
eleitos, aos presentes neste Legislativo, Senhor Marquinho Arruda e Cabo Jean. Cumpri-
menta também aos reeleitos e aos que não se elegeram, porque faz parte da Democracia, 
quando uns entram outros saem. Afirma que respeita os Senhores Vereadores que não 
estarão presentes na próxima Legislatura, como os Vereadores José Carlos de Camargo, 
Donizete Plínio Antonio de Moraes, Alexandre Rodrigo Soares (MANDI), José Antonio de 
Barros (Zé Dentista), Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA) e Vereador Gonzaga. Esclarece 
que tiveram um mandato desgastante, com uma Administração Municipal, que não atendeu 
as reivindicações dos Vereadores para o Município. Diz que teve perda razoável de votos 
nesta Eleição. Fala que os Nobres Edis cobraram o tempo todo e nada de realizações dos 
serviços pelos quatro cantos da Cidade. Entende que é natural a comunidade atribuindo a 
culpa aos Vereadores dos serviços solicitados não serem realizados, quando na verdade é o 
Executivo que realiza os trabalhos. Afirma que acredita que na próxima Legislatura os Vere-
adores estarão trabalhando em conjunto para a realização de todos os serviços solicitados 
junto ao Executivo Municipal.  

2. Vereador Adenilson Correia (MESTRA KALUNGA): Comenta sobre sua experiência 
adquirida e aprendizado, dentro deste Legislativo, ao longo dos quatro anos de Vereança 
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junto aos Nobres colegas. Ressalta que a vida lhe trouxe muitas novidades. Afirma que 
tentou fazer sua parte de forma correta. Deixa suas considerações a todos os Vereadores 
reeleitos e eleitos e nesta Casa de Leis, para a próxima Legislatura.  Vereador Newton Dias 
Bastos, que é seu amigo de longa data, e pela sua eleição.  Vereador Alexandre Pierrone, 
pela conquista da eleição, e deseja que tenha êxito na sua vereança. Parabeniza Mauro 
Góes, pela sua reeleição, e deseja as bênçãos de Deus para sua atuação na nova Legislatu-
ra. Cumprimenta o Senhor Marquinho Arruda, pela vitória na eleição e deseja muito suces-
so no desenvolvimento dos seus trabalhos. Parabeniza o Vereador Israel Francisco de Oli-
veira (TOCO), pela sua reeleição e pelo seu quarto mandato consecutivo neste Legislativo, 
e pede desculpas pelas diferenças partidárias e por alguns possíveis cometidos contra sua 
pessoa. Diz que reconhece que o orgulho não convém aos seres humanos. 
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Fala ao Vereador Adenilson que o des-
culpe de maneira recíproca, se em algum momento ele saiu fora do contexto e o ofendeu.  
Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA): Parabeniza o Vereador Etelvino 
Nogueira, pelo seu bom desempenho como Vereador, e nas Comissões. Fala que aprendeu 
a admirar e respeitar o Vereador Etelvino, pela sua experiência e capacidade de ensinar 
como se trabalha nas comissões deste Legislativo. Parabeniza o Presidente Alfredo Fernan-
des Estrada pela sua reeleição para a nova Legislatura. Ao Vereador Guto Issa. 
Aparte Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Fala ao Vereador Ka-
lunga que não é necessário pedir desculpas. 
Vereador Adenilson Correia (MESTRE Kalunga): Expressa sua gratidão pelo convívio 
neste Legislativo, ao longo desses quatro anos de Vereança. Afirma que aprendeu muito 
com os nobres colegas, e como Vereador procurou contribuir com a sua parte. Estende 
seus cumprimentos a todos os Vereadores eleitos e reeleitos para a próxima Legislatura. 
Diz que no início da Legislatura bateu de frente com muitas pessoas, mas no final aprendeu 
que não se procede assim, porque são pessoas dignas do seu respeito. Cumprimenta o 
Vereador eleito Júlio Mariano, que se encontra ausente, mas deseja boa gestão. Parabeniza 
o Cabo Jean, pelos seus trabalhos desenvolvidos na área de segurança e pela sua reeleição. 
Pede a Deus que ilumine a sua Gestão. Cumprimenta o Senhor Rafael Tanzi, do Distrito de 
Maylasky, pela sua eleição, e deseja que Deus lhe dê sabedoria para Administrar junto à 
comunidade desse grande Distrito. Parabeniza o Vereador Flávio Brito, pela sua reeleição e 
por ser atuante, que fez sua parte como representante do Distrito de São João Novo. Fala 
que o Distrito de São João Novo elegeu dois Vereadores representantes da comunidade. 
Parabeniza a população de São João Novo, pelos dois representantes. Cumprimenta o Ve-
reador Alacir Raysel, pela sua reeleição. Parabeniza o Piniquinho, pela sua eleição, e deseja 
sucesso na sua vereança. Agradece aos Funcionários da Câmara, e ao seu Assessor que 
auxiliaram no seu mandato. Expressa sua gratidão a todos.  

3. Vereador Flávio Andrade de Brito: Expressa seu contentamento pela sua reeleição. Diz 
que hoje veio a este Legislativo muito contente, para agradecer a conquista da reeleição. 
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Fala que sabe que a política é isso mesmo, as eleições acontecem. Agradece a todos os que 
confiaram na sua pessoa. Expressa sua alegria porque sua votação cresceu. Diz que teve 
oportunidade de conhecer outros Bairros do Município, e acredita que é assim que se chega 
a ser Prefeito, adquirindo conhecimentos dos problemas dos bairros. Parabeniza a todos os 
candidatos de São João Novo. Conforta a todos os Vereadores que não se reelegeram, José 
Carlos de Camargo, Zé dentista, Mandi, Donizete, Gonzaga e Kalunga. Afirma que não se 
exalta diante das pessoas, porque sabe que hoje está Vereador, e amanhã pode não estar.  
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Parabeniza o Vereador Flávio pela sua 
humildade. Lembra que certa vez, presenciou pessoas falando que usariam o Vereador 
Flávio, como escadinha, para se elegerem, mas agora veio a resposta que prova que não, 
foi reeleito, para o Distrito de São João Novo.  
Vereador Flávio Andrade de Brito: Agradece a Deus e ao seu irmão pela força empe-
nhada na sua candidatura. Expressa sua emoção chorando de alegria pela união da família. 
Agradece ao Senhor Prefeito e a todos que o ajudaram na sua Vereança nesses quatro 
anos.  
Aparte Vereador José Carlos de Camargo: Diz que em todas as eleições tudo se reno-
va. Agradece aos novos Vereadores eleitos para a Legislatura de 2017, e aguarda melhorias 
para a Cidade de São Roque. 
Vereador Flávio Andrade de Brito: Parabeniza os trabalhos realizados pelos Senhores 
Vereadores. Agradece a todos da sua família que cooperaram para sua vitória. 
Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes:  Diz que ele e o Senhor Marcelo Mar-
ques, tiveram votos suficientes para serem eleitos, mas isso não foi possível. Informa que 
continuará lutando pela Cidade de São Roque, independente de ter sido eleito. 
Aparte Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Diz que foi prejudicado pela 
pessoa que protocolou denúncia contra sua pessoa, que usou de helicóptero no Distrito de 
Maylasky, para denegrir o seu bom nome. Diz que pretende aplicar tudo que aprendeu nes-
te Legislativo, na sua vida.  
Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA): Diz que reconhece que foi injusti-
çado, pelas pessoas que denegriram o seu bom nome, até com helicóptero com panfletos 
jogados no Distrito de Maylasky, e não conseguiu se reeleger devido às muitas calúnias e 
difamação da sua pessoa. Fala que espera que o novo Prefeito tenha um olhar clínico para 
com as necessidades do Distrito de Maylasky. Deixa seu legado de conquistas junto à co-
munidade, para o Distrito de Maylasky, a saber: Conquista com apoio do Deputado Federal 
Silvio Torres, junto ao Secretário Estadual de Habitação Rodrigo Garcia, da construção de 
180 casas populares, no terreno próximo à Escola Tibério Justo da Silva. As melhorias e 
inauguração da Quadra Esportiva. Instalação de um Posto dos Correios e instalação de Ca-
sa Lotérica.  
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Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Comenta sobre a polêmica sobre a existência da 
PEC 241. Solicita apoio da Assessoria Jurídica e Assessoria Contábil, Senhora Madeli de 
Fátima Figueira, para um estudo técnico sobre os efeitos da PEC 241, na Sociedade.  

4. Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Parabeniza a todos os Vereadores 
reeleitos e eleitos. Dá suas boas vindas aos novos eleitos, como o Marquinhos, Jean e Ale-
xandre Veterinário. Fala que era esperada a vitória dessas pessoas, pelo que se via pela 
Cidade. Informa que os  Vereadores conseguiram formar um bom grupo, mas entende que 
caba mais pessoas nesse grupo, dos que foram reeleitos e dos que vieram de outras coliga-
ções. Fala que o Vereador Flávio Brito é uma pessoa, a qual aprendeu a admirar, como 
Presidente deste Legislativo e como pessoa. Lembra que as Comissões tinham argumentos 
suficientes para fazer a cassação do Senhor Prefeito, mas isso seria uma medida eleitoreira. 
Fala que em nenhum momento o Grupo do PSDB, usou de artifícios de denegrir os nomes 
das pessoas para vencer nas Eleições. Informa que ele e alguns Vereadores foram bombar-
deados com calúnias e difamação por parte de alguns elementos que se utilizaram de heli-
cópteros para lançar essas calúnias aos Vereadores, mas a resposta veio nas urnas. Espera 
que no ano de 2017 seja diferente. Fala que se sente triste, porque ele e o Senhor Marcelo 
Marques, tiveram votos suficientes para se elegerem, mas por outro lado se sente feliz por-
que conseguiram outro Prefeito, que foi a resposta da população nas Urnas. Diz que espera 
que na próxima Legislatura, sejam feitas Auditorias na Santa Casa. Afirma que, como Presi-
dente do PSDB, espera uma união da Câmara com a Prefeitura, e junto aos Deputados, e 
contribuirá como interlocutor para melhorar esta Cidade.  
Aparte Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA): Informa que foram muitas 
calúnias e difamações a ele e ao Vereador Donizete, que ambos tiveram muitos prejuízos. 
Agradece a todos pelo seu aprendizado neste Legislativo. 
Vereador Donizete Plínio Antonio de Moraes: Diz que o Grupo do Senhor Prefeito se 
utilizou de pessoas maldosas para denegrir a sua imagem. Fala que a Justiça tarda, mas 
não falha e a verdade será descoberta, que até se saberá quem se utilizou do helicóptero 
para distribuir os panfletos negativos dos Vereadores no Distrito de Maylasky. Afirma que o 
Cidadão não precisa de um rótulo de Vereador para fiscalizar a Administração, basta ser 
pessoa idônea e íntegra. Estende a sua gratidão a todos os Funcionários e aos Nobres Ve-
readores deste Legislativo. Informa que pretende aplicar na sua vida, os conhecimentos 
adquiridos nesta Casa de Leis. 

 
 
 

ORDEM DO DIA: 
1. Projeto de Lei n° 058-L, de 14/09/2016, de autoria do Vereador Osmar Aparecido de 

Oliveira Costa, que “Altera a redação da Ementa e do artigo 1º da Lei Municipal 
n°3.051, que dá denominação à Praça O Dia do Senhor, passando a mesma a chama-se 
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“Praça Antonio Francisco da Silva”. O Projeto restou prejudicado devido a ausência do 
autor do Projeto na Sessão. 

2. Projeto de Lei n° 059-E, de 12/09/2016, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe 
sobre a abertura de crédito especial no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais)”. O Pro-
jeto foi aprovado por unanimidade em primeira discussão, votação nominal e maioria 
simples. 

3. Projeto de Resolução nº015-L, de 27/09/2016, de autoria do Vereador Etelvino 
Nogueira, que “Prorroga o prazo de funcionamento da Comissão de Assuntos Relevan-
tes (CAR) criada para acompanhar a revisão do contrato de programa com a SABESP, 
concomitante à revisão do Plano de Saneamento Municipal, conforme previsto por Lei 
Municipal n°3.751, de 28 de dezembro de 2011”. 

4. Requerimentos – nºs 257 e 258/2016. Foram aprovados por unanimidade em 
única discussão, votação simbólica e maioria simples. 

Explicação Pessoal: 
1. Vereador Etelvino Nogueira: Comenta que pela quinta vez acompanha a situação de 

participar das Eleições. Diz que em conversa com o Vereador Guto Issa, falava que como 
Vereador acabou se acostumando com a companhia dos Nobres Vereadores e se entristece 
porque alguns não são reeleitos. Fala que teve a grata satisfação de conviver ao lado de 
dois Vereadores que muito contribuíram no desenvolvimento dos seus trabalhos nas Comis-
sões, como os Vereadores Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA), Vereador Alexandre Ro-
drigo Soares (MANDI), na Comissão de Saúde. Diz que teve a oportunidade de realizar um 
grande trabalho, no início do Mandato, de levantamento dos veículos e também da questão 
da Santa Casa de São Roque. Fala que esses dois Vereadores Mestre Kalunga e Mandi, 
tiveram boa participação nesses trabalhos realizados pelas Comissões deste Legislativo. Diz 
que também hoje, participa de outras Comissões com grande êxito, junto aos Vereadores: 
Luiz Gonzaga de Jesus, Alacir Raysel e José Carlos de Camargo, os quais são bons colabo-
radores e têm boa participação nesse trabalho. Diz que os Vereadores que não se reelege-
ram são pessoas boas, mas que foram também prejudicados pela atual Administração, que 
deixou de oferecer o mínimo que a população reivindicou constantemente para seus bair-
ros. Diz que o clamor das cobranças nas ruas com a falta da realização dos trabalhos bási-
cos, resultou na falta de votos a esses Vereadores, que tanto lutaram, mas em vão diante 
do descaso dessa Administração. Alerta aos Vereadores para aprimorar seus trabalhos na 
próxima Legislatura. Diz que a falta de investimento do Executivo nas melhorias para as 
ruas, culminou em prejuízos para os Vereadores que não se reelegeram. Ressalta que há 
necessidade uma união dos Vereadores deste Legislativo, junto ao Governo Municipal para 
se discutir, a partir do ano de 2017, sobre quais as prioridades para a população, e sobre a 
participação na elaboração dos Projetos das Leis Orçamentárias como a LOA- Lei do Orça-
mento Anual, do PPA – Plano Pluri Anual. Diz que ajudou a eleger o novo Prefeito Cláudio 
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Góes, e não abre mão de discutir juntos Legislativo e Executivo, a situação do Município. 
Deseja boa sorte ao Prefeito e Vice-Prefeito, Professor Weber, aos Vereadores eleitos e 
reeleitos. 
Aparte Vereador Adenilson Correia (MESTRE KALUNGA): Diz que o Vereador Etelvi-
no Nogueira tem experiência para dar suporte ao Executivo. Parabeniza o Vereador Etelvino 
pela sua capacidade de transmitir seus conhecimentos. Fala das necessidades do Município 
da criação de uma Ouvidoria. 

2. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Comenta sobre as Eleições realizadas no dia 02 
de Outubro de 2016. Agradece a todas as pessoas que confiaram seu voto à sua pessoa. 
Diz que a realização deste Pleito Eleitoral, foi totalmente diferente das outras vezes que 
participou. Fala que tiveram um mandato totalmente prejudicado pela Administração que 
não executou as melhorias solicitadas pelos Vereadores. Informa que não conseguiu ao 
menos pintar uma faixa de pedestres por falta de apreço dessa Administração Municipal. 
Fala que vivenciou o dia a dia junto a comunidade, os problemas e as dificuldades e chorou 
junto, pelos descasos do Senhor Prefeito às reivindicações enviadas e não respondidas. Fala 
que diante dos descasos da Administração, acabou tendo um desgaste político, como o 
Vereador Mandi que sofreu também esse desgaste político. diz que por consequencia da má 
gestão desse Prefeito, seus colegas não se reelegeram e sente a dor dos seus colegas Ve-
readores.Agradece aos colaboradores que o ajudou. Informa que passou muitas noites co-
letando jornais fantasmas com publicações maldosas para denegrir o bom nome dos Vere-
adores. Agradece a sua esposa e a sua filha, pela colaboração para sua conquista da reelei-
ção. Expressa sua tristeza pelos colegas que não se reelegeram. Ressalta que confia no 
Projeto do próximo Prefeito, Senhor Cláudio Góes. Espera caminhar junto a Administração 
Municipal na próxima Legislatura. Lembra que seu pedido ao Prefeito Daniel, foi apenas 
seriedade para com a população e isso não foi possível. Agradece a Deus porque tudo já 
passou. Diz que os Vereadores combateram o bom combate e saíram vitoriosos. Diz que o 
Prefeito Cláudio Góes sabe o que vai encontrar na Prefeitura, e que terá muito trabalho 
para executar na próxima Legislatura.  

3. Vereador Luiz Gonzaga de Jesus: Comenta sobre sua felicidade de poder agradecer 
pessoas que acreditaram nele. Diz que a política é assim, de quatro em quatro anos se re-
nova, e que isso faz parte da Democracia. Fala que as pessoas pensam que o Vereador não 
trabalha, mas é engano, o Vereador reivindica constantemente, mas o Executivo nada exe-
cuta, e por outro lado o Vereador é prejudicado. Fala que na política foi prejudicado por 
alguns que queriam se eleger no seu bairro, levaram seus voto, não se elegeram, e por 
consequencia a Vila Nova São Roque ficou sem representante e isso é muito ruim para o 
Bairro. Agradece as pessoas que confiaram seus votos a ele. Diz que espera que o Prefeito 
Senhor Cláudio Góes tenha um plano de governo diferente do Prefeito desta Legislatura. 
Lembra que solicitou constantemente a abertura da Rua Ermete de Sales, ao Senhor Prefei-
to, para beneficiar a população daquele local, mas infelizmente não foi atendido e isso pre-
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judicou o seu mandato. Agradece aos que confiaram nele, mas esperava melhor votação, 
porque trabalhou honestamente em prol da população. Agradece a todos pela atenção. 

4. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Boa noite a todos. Esse modelo 
de campanha é mais aceitável. Os Tribunais reduziram o tempo de campanha e gastou 
menos material e menos sujeira nos locais das Eleições. Aprova o modelo de campanha 
planejado para este ano. Houveram muitas ocorrências pelo Brasil todo, como compra de 
votos, boca de urna, velhas práticas de caixa dois. Em 17 Estados brasileiros, ocorreram 
atentados contra os candidatos, com 28 mortos e muitos feridos em campanhas eleitorais. 
No Município de São Roque foi tranquilo. Em Araçariguama teve muitas ocorrências. Agra-
deço aos apoiadores, a família e a todas as pessoas que se engajaram na sua campanha, 
que foi uma campanha transparente, cristalina, sem causar vergonha, sem ter medo de 
olhar nos olhos das pessoas e sem abaixar a cabeça. Tive um mandato limpo e não me 
arrependo de nenhum voto. Tive um mandato honrado e recebi a população.  
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Complementa a questão que o Vereador está co-
mentando sobre a violência, com agressão e difamação aos Vereadores. Agradece a popu-
lação por ter acordado para essa realidade. Diz que graças ao bom Deus e ao bom senso 
do povo que sabe enfrentar essa situação sem violência. 
Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Boa tarde a todos, colegas Ve-
readores, Imprensa presente. É um prazer falar para vocês, um pouco cansado fisicamente. 
Campanha exaustiva, curta, mas parece que esse novo modelo de campanha está funcio-
nando. No Brasil inteiro houve mudança significativa. Os Tribunais com a mini reforma elei-
toral reduziram o tempo de campanha e custo das campanhas. Então nós vimos menos 
material e menos sujeira. Eu particularmente aprovo o modelo de campanha que foi feita 
este ano, que ficou mais equilibrada e racional o poder econômico, porém no Brasil inteiro 
houve compra de votos, caixa dois, 17 Estados tiveram 28 mortos e feridos, e tiveram aten-
tados contra Candidatos. Então cada vez mais o crime está se instalando na política, está se 
aproximando da política, e nós temos que coibir isso tudo, por se tornar uma situação peri-
gosa. No nosso Município foi tranqüilo graças a Deus, nós tivemos muito menos ocorrên-
cias. Em Araçariguama bastante ocorrências, foi um dia tenso ontem. Eu quero agradecer 
aos meus apoiadores, aos meus amigos, a minha família, a todas as pessoas que se enga-
jaram na minha campanha propositiva, transparente, como foi o mandato cristalino. Eu 
podia entrar nas casas das mesmas pessoas, que havia entrado na outra Eleição e sem 
vergonha, sem ter medo de olhar nos olhos das pessoas, sem abaixar a cabeça, porque tive 
um mandato limpo. Eu não me arrependo de nenhum voto dado. Tive um mandato honra-
do e recebi a população. No novo mandato vou continuar trabalhando pela Cidade eu espe-
ro.  
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Fala que quer complementar a questão que o Ve-
reador Guto Issa, está comentando sobre a violência no País. Fala que sabe que o Vereador 
Guto Issa, acompanha a política no Município há muito, mas eles já estão neste Legislativo 
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há algum tempo. Deixa claro que jamais houve uma campanha com tantas violências como 
essa, com agressão e difamação. Diz que ainda bem que a Sociedade de São Roque acor-
dou para esse tipo de coisa. Fala que essa violência entristece, porque não queremos isso 
para nossa família e para nossos amigos. As pessoas que compartilham violência não têm 
personalidade, e não sabem o que é política. Diz que a política é uma das coisas mais boni-
tas que existe, trabalhamos para o bem estar das pessoas. Mas algumas pessoas confun-
dem política com esse tipo de violência e morte relatadas pelos Vereadores. Fala que ainda 
bem que o povo de São Roque sabe o que quer e sabe ainda separar algumas situações.  
Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Ia chegar nesse aspecto. Em 
Araçariguama tivemos a ação do Tático, resolvendo a situação. A difamação realmente te-
mos que lamentar, mas não surtiu efeito, e quando as Urnas se abriram, exceto o Vereador 
Donizete, conseguiram ter um segundo mandato. Renova a intenção de continuar traba-
lhando para a população no novo mandato propositivo. Infelizmente esses dois anos foram 
de confronto da Prefeitura com a Câmara, não só para este Vereador. O executivo nunca 
esteve no mesmo passo que a Câmara, este Executivo sempre teve muitos conflitos. Eu 
tenho certeza que o próximo Governo, o Prefeito Cláudio Góes, vai estar andando juntos 
com a Câmara, para que a Cidade possa avançar. Nós vivemos uma sucessão de fatos ne-
gativos, uma agenda negativa em dois anos. Com o modelo da Saúde de São Roque, eu 
não concordo. O modelo de Saúde de Vargem Grande tem um Pronto Socorro muito me-
lhor. Esta na hora de discutir esse modelo de Saúde de São Roque. Podemos dar um cho-
que de Gestão na Prefeitura, com qualidade de serviços prestados. Deixo gravado, a Gestão 
Financeira da Prefeitura, com pagamentos de funcionários e Merenda. Vereador Etelvino 
Nogueira, precisamos estar atentos ao Município de São Roque. Agradeço aos Vereadores 
eleitos ou não, fica o seu carinho atos. 

 
 

Encerram-se os trabalhos às 16h47min. 
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