Ata da 9ª Sessão Ordinária de 03 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

1.
2.
3.
4.

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 18h08min.
Expediente:
Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos pelo Vereador Rogério Jean da Silva.
A Ata da 8ª Sessão Ordinária, realizada em 27 de Março de 2017, foi lida e aprovada
por unanimidade;
A Ata da 12ª Sessão Extraordinária, realizada em 27 de Março de 2017, foi lida e
aprovada por unanimidade;
A Ata da13ª Sessão Extraordinária, realizada em 30 de Março de 2017, foi lida e
aprovada por unanimidade;
O Primeiro Secretário faz a leitura da Ata da reunião realizada no dia 24/03/2017, com
o Secretário da Casa Civil Senhor Samuel Moreira, estiveram presentes na referida reunião o Vereador Etelvino Nogueira, o Prefeito Cláudio José de Góes, Deputados Estaduais Marcio Camargo, Maria Lúcia Amary e Edimir Chidid, e o Deputado Federal Vitor
Lippi, tendo como pauta o assunto referente a duplicação da Rodovia Bunjiro Nakao.

Projeto do Executivo:
1. Projeto de Lei nº 028-E, de 28/03/2017, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe
sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$137.066,38 (cento e trinta
e sete mil, sessenta e seis reais e trinta e oito centavos)”.
Requerimentos:
1. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo– nºs: 061/2017. Solicita
informações relativas à prestação do serviço público de transporte coletivo por parte da
Concessionária VIAÇÃO SÃO ROQUE.
2. Vereador Rafael Marreiro de Godoy– nºs: 062/2017. Solicita informações sobre a
possibilidade do Poder Executivo fornecer alimentação diferenciada para as crianças e
adolescentes portadores de diabetes e intolerância a lactose e glúten nas escolas públicas Municipais.
Indicações:
1. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda - nºs: 302. Solicita que seja providenci-
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adas a pintura das faixas de pedestres, assim como sinalização de trânsito nas casinhas
de Gabriel Pizza; 304. Solicita ao Executivo a possibilidade de compra de postes com
energia solar; 305/2017. Solicita os serviços de limpeza, roçada e capinação na Mata
da Brasital, próximo as residências.
Vereador Rafael Tanzi de Araújo – nºs: 303. Solicita a realização dos serviços de
motonivelamento e cascalhamento na Travessa Euclides Luccio, localizada no Distrito
de Maylasky; 328/2017. Solicita motonivelamento e cascalhamento na Alameda das
Magnólias, altura do nº 500, Planalto Verde;
Vereador Rogério Jean da Silva – nºs: 306. Solicita roçada na Avenida Bandeirantes, em toda a sua extensão, com atenção na parte do rio em que se encontra um container; 329/2017. Solicita motonivelamento e cascalhamento na Alameda das Magnólias, altura do nº 500, Planalto Verde. (assinam junto os Vereadores Marcos Roberto
Martins Arruda e Rafael Tanzi de Araújo).
Vereador José Luiz da Silva César – nºs: 327/2017. Solicita a troca das lâmpadas
queimadas nos arredores do Velório, ao lado do Cemitério da Paz.
Vereador Rafael Marreiro de Godoy – nºs: 307. Solicita implantação de um abrigo
de ônibus na Rod. Rene Benedito Silva, Km 56.5, depois do Pesqueiro Vale Verde; 308.
Solicita a construção de dois banheiros na Praça Takeshi Ishimaru, Distrito de São João
Novo; 309. Solicita a instalação de câmeras de segurança na área central do Distrito de
São João Novo; 310. Solicita o aumento dos horários de ônibus que fazem a linha do
Bairro Ponta Porã, no Distrito de Maylasky; 311. Solicita a colocação de abrigo de ônibus na Rodovia Eng. Renê Benedito Silva (entrada do sítio Santa Clara, ou esquina com
a rua José Antonio de Oliveira, sentido Itapevi) Bairro São João Velho, Distrito de São
João Novo; 312. Solicita a colocação de massa asfáltica na rua localizada ao lado do
Ginásio de Esportes de São João Novo; 313. Solicita colocação de 03 (três) postes com
bicos de luz na travessa localizada ao lado do Ginásio de Esportes de São João Novo;
314. Solicita a colocação de um bico de luz na "Rua 1", Bairro São Julião, em frente da
Igreja Congregação Cristã do Brasil; 315. Solicita serviços de limpeza em todas as bocas de lobo localizadas no Distrito de São João Novo; 316/2017. Solicita que a Viação
Piracicabana, no trajeto de São Roque à Cidade de Itapevi, possa entrar no Bairro Volta
Grande, localizado no Distrito de São João Novo.
Vereador Etelvino Nogueira – nºs: 317. Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento junto às Estradas Hirofumi Mikami e Vereadora Bruna
Bruni Pazzini; 318. Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento e roçada para a Estrada Roque D'Andretta; 319. Solicita a realização dos serviços de motonivelamento, cascalhamento e roçada na Rua Sofia Vieira de Moraes; 320.
Solicita a realização dos serviços de motonivelamento, cascalhamento e roçada para as
seguintes vias: Rua dos Guarus, Tucunáres, Tombaquis, Matrinxão, Guaroupas, Mandis,
dos Dourados; 321. Solicita a realização dos serviços de motonivelamento, cascalhamento e roçada para a Estrada Municipal da Serra, Rua da Paz, Estrada Sétimo Céu,
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Rua Recanto Flora e Estrada Kenji Nishimoto; 322. Solicita a realização dos serviços de
motonivelamento, cascalhamento e roçada para Estrada Mario de Almeida, Rua Pinheral
e Rua George Hiroki; 323. Solicita a realização dos serviços de motonivelamento, cascalhamento e roçada para Estrada Pilão d"água, Estrada Lagoa, Rua Wanda Bonassi,
Estrada José Silvestre da Rocha; 324. Solicita a realização dos serviços de motonivelamento, cascalhamento e roçada para Estrada Municipal Taipas de Pedras e Estrada das
Pedras; 325. Solicita a realização dos serviços de motonivelamento, cascalhamento e
roçada na Rua Geraldo Nogueira Jordão; 326/2017. Solicita a realização de operação
"tapa buraco" em trecho da Estrada Municipal do Carmo (iniciando na cabeceira da
ponte Luiz Gonzaga da Rocha), Bairro do Carmo.
Moções:
1. Vereador Rogério Jean da Silva – nºs: 052. De Congratulações à Equipe Alfa as 2ª
Companhia do 50º Batalhão de Pólicia Militar, em face dos relevantes serviços prestados ao Município de São Roque no combate ao tráfico de entorpecentes.
2. Vereadores Mauro Salvador Sgueglia de Góes e José Luiz da Silva César– nºs:
053/2017. De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Antonio Ferreira.
3. Vereador Alfredo Fernandes Estrada – nºs: 054/2017. De Pesar pelo falecimento
da estimada Senhora Antonia Barbosa Faria.
Matérias analisadas no expediente:
1. Indicações – nºs: 302 a 329/2017 - a Mesa Diretora a encaminhará.
2. Moções de Congratulações – nºs: 052/2017 – A Mesa Diretora a encaminhará.
3. Moções de Pesar – nºs: 053 e 054/2017 – A Mesa Diretora a encaminhará.

Tribuna:
1. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Justifica sua ausência em sessão extraordinária, ocorrida na semana que passou, em que foi votado um Projeto de Lei que autorizou a concessão de subvenção à Santa Casa de Misericórdia de São Roque. Cumprimenta os vereadores que aprovaram tal propositura. Fala que a Comissão de Assuntos
Relevantes para estudos de implantação de Bota Fora da Câmara Municipal esteve em
visita ao município de Sorocaba. Fala da importância dessa visita, ocasião na qual os
Vereadores puderam conhecer o trabalho realizado naquela cidade, através de uma Usina de excelência e que serve como um bom exemplo para nosso município. Comenta
sobre as obras de duplicação da Rodovia Raposo Tavares e das terríveis complicações
aos moradores do bairro Marmeleiro, de ambos os lados da pista, especialmente aqueles que, para virem para São Roque, ou Mairinque devem fazer um longo retorno. Agradece ainda às mensagens de felicitações pelo nascimento do seu mais novo herdeiro.
2. Vereador José Luiz da Silva Cesar: Inicia seu discurso falando das incertezas
reinantes entre a população e especialmente os comerciantes em relação a falta de informações, já que encerra-se o prazo de suspensão das atividades do estacionamento
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rotativo em 04 de Abril e, até o presente momento, ninguém sabe o que acontecerá.
Externa sua indignação com a falta de transparência e de atenção com as “casas do
Goianã”, cujas obras das 152 casas estão completamente abandonadas pela empresa
CG Engenharia, que já recebeu 450 mil reais esse ano, e queria receber ainda mais 250
mil reais, sem ter executado serviço nenhum naquele local. Cumprimenta à Diretora de
Bem Estar, Márcia Nunes, pelo trabalho com as famílias do local, mas lamenta que essa
seja uma questão que parece ser a preferida dos oportunistas. Cobra providências do
Poder Executivo em relação a essa dramática situação. Sobre a empresa prestadora de
serviços de transporte coletivo, lembra do acordo firmado entre a mesma e o Poder Executivo, e fala que a concessionária tem por obrigação comprar ônibus novos e não
alugar outros veículos. Diz que fiscalizará essa situação. Comenta sobre o chamado “Estacionamento do Shopping” e fala que não desistirá enquanto essa área não for novamente pública. Diz que será uma vitória da população quando o estabelecimento Estacionamento Vitória voltar a ser público. Fala que esse é um trabalho iniciado pelo Vereador Guto Issa ao qual deu continuidade.
Aparte Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Fala que esse foi
um trabalho da Câmara pela Comissão de Assuntos Relevantes que presidiu, juntamente com os Vereadores Donizete e Maurinho Góes. Cumprimenta o Vereador Zé Luiz pelo
trabalho, e diz que as boas causas são de todos os Vereadores.
Vereador José Luiz da Silva Cesar: Felicita-se ao notar que aos poucos a Santa Casa de São Roque se restabelece, mas diz que é preciso fiscalização, especialmente sobre o estacionamento do local. Lembra que para um projeto ser aprovado nesta Casa
ele depende de oito votos.
3. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Boa noite aos colegas
Vereadores, funcionários da Câmara e Prefeitura, Imprensa regional, munícipes presentes e Internautas. Proposta de Redução do Número de Vereadores na Câmara. Protocolei um anteprojeto que altera a Lei Orgânica do Município, propondo a redução do número de vereadores em São Roque, para a próxima legislatura, de 2021 a 2024, de 15
para 11 cadeiras. A elevação do número de cadeiras, ocorrida de fato desde 2013, de
dez para 15, não resultou na melhoria da qualidade da representação. Muito pelo contrário, a Legislatura de 2013 a 2016 foi considerada, por boa parte da nossa população,
como uma das piores de todos os tempos. De 2005 a 2012, a Câmara Municipal teve 10
representantes e funcionou muito bem. Aliás, estes foram os anos em que São Roque
esteve em seu melhor momento, com relação à responsabilidade fiscal. Portanto, não
há nenhuma necessidade real de manutenção de 15 cadeiras, a cidade foi bem representada com 10 vereadores, e poderá funcionar muito bem com 11. Existe uma PEC
tramitando no Congresso Nacional que reduz em ¼ todo o Legislativo brasileiro, adequando o tamanho do nosso Legislativo à gravidade da crise econômica e fiscal em que
vivemos hoje. A economia de recursos. A economia de recursos trazida por este anteprojeto para o município é significativa: A redução de 4 cadeiras gera uma economia da
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ordem de R$ 1.814.688,48 (um milhão, oitocentos e catorze mil, seiscentos e oitenta e
oito reais e quarenta e oito centavos) de custos diretos, em 4 anos. Isto fora materiais
e assessoria, se esta vier a retornar no futuro breve. Com este recurso é possível construir creches, UBSs e investir na infra-estrutura do município, tão deteriorada nos últimos anos. Para que este anteprojeto entre em tramitação no Plenário, é preciso de
mais sete assinaturas de vereadores; Para que ele seja aprovado, são necessários dez
votos. Peço aos colegas a gentileza de analisarem com atenção esta proposta, que não
é minha, mas de todos nós. Fomos eleitos para fazer a diferença, não para sermos mais
do mesmo. O Brasil precisa ser governado com os olhos voltados para o futuro. Nós
precisamos propor reformas estruturais que levem São Roque a um novo ciclo de desenvolvimento, a sair do atraso em que ela esse encontra em vários setores. Devemos
representar nossa população sempre pensando no interesse público, acima de tudo.
Boa noite a todos. Vereador Guto Issa, de São Roque.
Ordem do Dia:
Projeto de Decreto Legislativo nº004-L, de 23/02/2017, de autoria do Vereador
Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, que “Dispõe sobre a realização de Sessão
Solene Alusiva ao Centenário de Fundação do Jornal “O Democrata”. O Projeto Fo aprovado por unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria qualificada.
Projeto de Resolução nº 012-L, de 10/03/2017, de autoria do Vereador Rafael
Marreiro de Godoy, que “Institui, no âmbito da Câmara Municipal, a Medalha do Mérito
“Maria Faustina das Dores”, a ser entregue, anualmente, na Sessão Solene alusiva ao
“dia Internacional da Mulher”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria absoluta
Projeto de Lei nº 019-L, de 10/03/2017, de autoria do Vereador Julio Antonio Mariano, que “Institui o Programa Municipal de Hortas Educativas e Comunitárias e dá outras
providências”. O Projeto foi aprovado por 13 (treze) votos favoráveis dos Vereadores
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, Rafael Marreiro de Godoy e Rafael Tanzi de
Araújo e um (01) voto contrário do Vereador Rogério Jean da Silva.
Projeto de Resolução nº 013-L, de 15/03/2017, de autoria do Vereador Marcos
Augusto Issa Henriques de Araújo, que “Autoriza a concessão de Homenagem ao Jornal
“O Democrata” pela passagem dos cem anos de fundação do periódico. O Projeto foi
aprovado por unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria absoluta.
Projeto de Resolução nº 014-L, de 21/03/2017, de autoria do Vereador Etelvino
Nogueira e José Luiz da Silva César, que “Altera dispositivos na Resolução nº 13/91-L
referentes ao tempo de uso da Tribuna e Explicação Pessoal e dá outras providências”.
O Projeto foi rejeitado por 08 (oito) votos contrários dos Vereadores Alacir Raysel, Flávio Andrade de Brito, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, Marcos Au-
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gusto Issa Henriques de Araújo, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Rafael Marreiro de
Godoy e Rogério Jean da Silva e 06 (seis) votos favoráveis dos Vereadores Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira, Israel Francisco de Oliveira, José Luiz da Silva César, Marcos Roberto Martins Arruda e Rafael Tanzi de Araújo em única discussão, votação nominal e maioria absoluta.
Projeto de Lei nº 022-L, de 22/03/2017, de autoria do Vereador José Luiz da Silva
César, que “Revoga a Lei Municipal nº 4.099, de 01 novembro de 2013, que “Veda a
contratação de candidatos a Vereadores, Prefeito e Vice-Prefeito para cargos em Comissão pela Poder Executivo e Poder Legislativo nos quatro anos posteriores à eleição
Municipal”. O Projeto foi rejeitado por 10 (dez) votos contrários dos Vereadores Alacir
Raysel, Alfredo Fernandes Estrada, Flávio Andrade de Brito, Israel Francisco de Oliveira,
José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, Marcos Augusto Issa Henriques de
Araújo, Marcos Roberto Martins Arruda, Mauro Salvador Sgueglia de Góes e Rafael Marreiro de Godoy, e 04 (quatro) votos favoráveis dos Vereadores Etelvino Nogueira, José
Luiz da Silva César, Rafael Tanzi de Araújo e Rogério Jean da Silva em única discussão,
votação nominal e maioria absoluta.
Projeto de Lei Complementar nº005-E, de 24/03/2017, de autoria do Poder
Executivo, que “Dispõe sobre o comércio ambulante de pessoas físicas ou jurídicas, estabelecendo ou não no Município e dá outras providências”. O Primeiro secretário faz a
leitura do Oficio nº211/2017- GP referente à solicitação de retirada do referido Projeto.
O Presidente coloca em votação o pedido de retirada. O Projeto foi retirado por 13 (treze) votos favoráveis dos Vereadores Alacir Raysel, Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino
Nogueira, Flávio Andrade de Brito, Israel Francisco de Oliveira, José Alexandre Pierroni
Dias, 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 01 (um) voto contrário do Vereador José Luiz
da Silva César em única discussão e votação simbólica.
Projeto de Lei nº 027-E, de 24/03/2017, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe
sobre a abertura crédito adicional especial no valor de R$96.684,63 (noventa e seis mil,
seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e três centavos)”. O Projeto foi aprovado
por unanimidade em primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta.
Requerimentos: 061 e 062/2017 - Foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação simbólica e maioria simples.
Explicação Pessoal:
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Explica que o CCI é um Centro de Convivência
do Idoso e não um espaço para pessoas carentes como algumas pessoas têm tratado o
espaço. Enfatiza a importância do espaço para interação das pessoas da melhor idade e
lembra que em outras administrações, como a do Prefeito Efaneu, em que alimentos
como pernil eram servidos aos idosos, época que eram tratados como pessoas da melhor idade e não como necessitados. Fala da necessidade de contratação de Guardas
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Municipais, já que a Prefeitura promoveu concurso público, mas ainda não fez a contratação. Fala da necessidade de um efetivo forte na cidade com 100 a 150 membros, para atender a contento a população. Cumprimenta os Guardas Municipais que se desdobram para fazer o bom trabalho que fazem. Solicita ao Prefeito Cláudio Góes que a Prefeitura não despeje entulhos e lixo no Campo do 7 de Setembro, um dos poucos espaços de lazer do distrito de São João Novo. Explica que entulhos da reforma da praça
têm sido despejados no local, o que contrasta com o posicionamento do Executivo de
multar infratores que fazem o mesmo jogando lixo em locais impróprios. Fala com satisfação da reforma da praça do Distrito de São João Novo, uma luta incansável deste Vereador e do Vereador Flávio Brito. Diz que muitas vezes é questionado por munícipes
porque se investe em obras como a reforma da praça e não em saúde. Explica que os
Vereadores vão a Brasília em busca de recursos para o Município, “batendo de porta em
porta” nos ministérios e gabinetes dos deputados, e que devem aproveitar os recursos
que estão disponíveis, evidentemente buscando apoio em todos os setores. Explica que,
juntamente com Vereador Flávio Brito conquistou esses recursos e que terão grande
utilidade ao distrito.
Aparte Vereador Flávio Andrade de Brito: Externa sua satisfação com a parceria
com o Vereador Rafael Marreiro que resultou nessa importante reforma. Cumprimenta o
Vereador Rafael por esclarecer a destinação de recursos, e convida a população de São
João Novo a participar das sessões. Convida o Vereador Rafael Marreiro a assinar requerimento juntamente a ele para solicitar a limpeza da praça que, embora reformada,
já encontra-se com muito mato ao seu redor.
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Comenta que não precisaria justificar-se, por
se tratar de um assunto de foro íntimo, no entanto, como foi um assunto aventado nas
redes sociais, vem a público esclarecer. Diz que uma cidadã teria postado nas redes
sociais que este Vereador não participa de algumas sessões extraordinárias. De início
esclarece que nenhuma sessão extraordinária é remunerada. Em seguida, explica que
faz uso de um medicamento bastante forte e que, muitas vezes sai da sessão para ingeri-lo, podendo retornar somente dez minutos depois da ingestão. Explica que muitas
vezes é obrigado a sair do Plenário diretamente ao hospital, e que nunca fez alarde disso, sendo esse um dos motivos que muitas vezes não volta para as sessões extraordinárias. Fala que deve priorizar sua saúde e sua família e deseja muita saúde à munícipe.
2. Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Fala da situação crítica que se encontra o Distrito
de Maylasky, onde obteve mais de 90% de sua votação. Diz que as ruas estão tomadas
pelo mato, sem iluminação e as estradas de terra em péssimo estado. Fala que tem
recebido muitas cobranças por parte da população do Distrito. No mesmo sentido, diz
ter apresentado muitas reivindicações ao Poder Executivo, cujas respostas são, em sua
maioria, de uma solução futura.
Aparte Vereador José Luiz da Silva Cesar: Diz acompanhar o trabalho do Vereador
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Rafael Tanzi especialmente no que diz respeito a segurança no distrito, pela volta da
Guarda Municipal em Maylasky e pela reativação da Distrital de Obras.
Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Explica que a Distrital de Obras funcionou por
aproximadamente 30 anos em Maylasky como uma equipe do Departamento de Obras
e alguns maquinários, prontos para agir em casos pontuais na região. Fala que a Distrital foi desativada na gestão passada, há aproximadamente um ano, e que, desde então, não há nem mesmo um trator no Distrito, deixando as estradas em situação absolutamente precária. Comenta que o Prefeito Cláudio Góes entrou em contato com o Vereador por telefone, ocasião em que pôde expor todas essas situações ao Chefe do Executivo. Fala ainda que o prefeito comprometeu-se a visitar Maylasky juntamente ao
Vereador para sentir as necessidades mais urgentes da população. Diz confiar no prefeito e esperar uma breve resposta aos anseios dos moradores de Maylasky.
3. Vereador Rogério Jean da Silva: Comenta sobre sua visita ao Município de Guararema, ocasião que em, juntamente ao Prefeito Cláudio Góes, foi recebido pelo Prefeito
da cidade, senhor Adriano Toledo. Explica que na visita, conheceu o Centro de Segurança Integrada da cidade, que consiste no monitoramento por câmeras de toda cidade. Fala que foram investidos em sete anos, aproximadamente seis milhões de reais, e
que, por 77 câmeras é possível monitorar toda a cidade. Agradece a recepção que teve
naquela cidade. Fala que lutará para que sistema similar seja implantado no município,
já que essa foi uma das suas principais bandeiras de campanha. Fala da importância
desse procedimento num Município como o nosso, com quase noventa mil habitantes e
que faz divisa com cinco outros municípios.
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Fala que a cidade de Guararema tem uma
concepção política diferente e que, dos nove vereadores da cidade, dois são Secretários
Municipais. Diz que esse é o segredo do sucesso dessa gestão, que não age com mesquinhez, dando oportunidades às pessoas que querem trabalhar.
Vereador Rogério Jean da Silva: Diz que volta de Guararema com duas impressões:
a primeira de que estamos muito atrás nesse assunto, e a segunda de que é possível
fazer algo que funcione. Agradece ao Prefeito por atender algumas de suas indicações
especialmente: tapa buraco no Jardim Flórida, Santo Antonio, Vila Irene, Parque Nove
de Julho e Saboó; Roçada no Cemitério do Cambará; Roçada do barranco entre as Ruas
Walter de Felipo e Albano José de Oliveira; e, poda de árvores defronte à escola Barão
de Piratininga e à Creche. Diz ao Vereador José Luiz que respeita seu posicionamento
em relação às moções mas que, em análise ao Regimento Interno, especialmente ao
artigo 229, analisou que a entrega de moções de congratulações é prerrogativa do Vereador, podendo fazê-la duas vezes ao mês, com a entrega de até 10 certificados por
moção, sem qualquer impedimento de entrega de homenagens a servidores públicos.
4. Vereador Etelvino Nogueira: Fala que, em virtude da Lei Municipal nº 4099/2013,
que veda a contratação de candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, não ter
sido revogada, deve ser cumprida, e, assim sendo, deve resultar na exoneração do Di-
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retor de Educação, Professor Webber, atual Vice-Prefeito. Enfatiza que não está colocando em cheque a competência do Professor Webber, mas que se a Lei não for revogada, deve ser cumprida. Comenta que foi eleito por dois mandatos com 17 Vereadores
e que, naqueles oito anos, nunca ouviu uma proposta de redução no número de parlamentares. Fala que eram 17 Vereadores verdadeiramente preocupados com a população e não com diminuir a representatividade do povo. Explica que houve uma redução
para 10 parlamentares por determinação do TSE, mas que, na primeira oportunidade
para aumentar o número de Vereadores, houve aumento para 15. Questiona que se 10
vereadores fossem suficientes, porque teria aumentado posteriormente. Fala que a cidade tem 313 quilômetros quadrados e 90 mil habitantes, e que a redução de cadeiras
só diminuiria a representatividade da população nesta Casa, especialmente das regiões
mais periféricas. Diz não se conformar com essa situação e que há tanta coisa importante para se discutir, e alguém apresenta essa proposta. Fala que juntamente ao Vereador Israel Toco propôs ao Prefeito, ainda em época de campanha, que fosse feito
um empréstimo pelo município para compra de maquinários de obras. Lembra que ninguém foi enganado com a atual situação, em que muitas máquinas encontram-se em
situações precárias e constantemente quebram. Diz que se o Município não buscar uma
solução mais enérgica passaremos por sérias dificuldades. Fala que enquanto o Vereador dá “a cara para bater”, os Diretores da Prefeitura estão no ar condicionado, com
planos de saúde, pagando escolas particulares aos seus filhos, esperando seus salários
no fim do mês, e não estão nenhum pouco preocupados com a situação do povo. Diz
que existem municípios diferentes porque a política nessas cidades é diferente, com
Vereadores que conhecem a realidade do município como secretários. Afirma que é
preciso mudar essa situação.
Encerram-se os trabalhos às 21h37min.
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