
 
Ata da 3ª Sessão Ordinária de 20 de Fevereiro 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 18h00min. 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos Di-
reitos Humanos pelo Vereador Marcos Roberto Martins Arruda. 

1. A Ata da 2ª Sessão Ordinária, realizada em 13 de Fevereiro de 2017, foi lida e aprovada 
por unanimidade; 

2. A Ata da 3ª Sessão Extraordinária, realizada em 13 de Fevereiro de 2017, foi lida e 
aprovada por unanimidade; 

3. O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário nº001-L, de 02/01/2017, de 
autoria de Vereador Etelvino Nogueira, que “Revoga a Lei nº4533, de abril de 2016, e 
Dispõe sobre a obrigatoriedade de envio à Câmara, por parte da Prefeitura, de todos os 
editais licitatórios e documentos relacionados às despesas com dispensas de licitação”. 
O Vereador autor do Projeto apresentou Requerimento Verbal solicitando o adiamento 
do mesmo por 03 (três) Sessões Ordinárias. O Requerimento Verbal foi aprovado por 
unanimidade.   

4. O 1º Secretário faz a leitura do Ofício nª105/2017 da Prefeitura Municipal solicitando a 
retirada do Projeto de Lei n°10, de 07/11/2016;  

Projetos do Executivo: 
1. Projeto de Lei nº 010-E, de 17/02/2017, de autoria do Poder Executivo, que “Dispõe  

sobre a alteração da Lei nº2.208, de 1º de fevereiro de 1994, Lei nº3.680, de 12 de 
Setembro de 2011 e dá outras providências”; 

2. Projeto de Lei Complementar nº 004-E, de 17/02/2017, de autoria do Poder 
Executivo, que “Dispo sobre o protesto da dívida ativa do Município de São Roque e dá 
outras ”; 

Projetos do Legislativo: 
3. Projeto de Resolução nº 010-L, de 13/02/2017, de autoria da Mesa Diretora, que 

“Antecipa as Sessões Ordinárias dos dias 02/03/2017 e 14/08/2017, para os dias 
23/02/2017 e 10/08/2017”; 

Requerimentos: 
1. Vereador Israel Francisco de Oliveira– nºs: 017. Solicita informações sobre a 

possibilidade de a Prefeitura realizar estudo visando à troca do Sistema de iluminação 
pública do Município, que hoje é de lâmpadas comuns por lâmpadas “LED”; 
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2. Vereador José Alexandre Pierroni Dias– nºs: 031/2017. Solicita informações 
sobre a situação da Avenida Antonino Dias Bastos; 

3. Vereador Rafael Marreiro de Godoy– nºs: 032. Solicita informações sobre a equipe 
de roçada do Município; 033/2017. Solicita informações sobre o funcionamento do 
CCI – Centro de Convivência do Idoso em nosso Município. 

Indicações: 
1. Vereador Etelvino Nogueira– nºs: 076. Solicita a realização dos serviços de motoni-

velamento, cascalhamento e manutenções em geral na Rua Paraíso, Bairro do Pavão; 
086. Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento das Ruas 
do Loteamento, Sun Valey, bairro do Caetê; 102. Solicita serviços de motonivelamento 
e cascalhamento nas ruas do Loteamento Sun Valey; 103. Solicita a realização dos ser-
viços de motonivelamento e cascalhamento, das ruas do Loteamento Portal do Carmo; 
104. Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento, na Estra-
da da Serrinha; 105. Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalha-
mento, nas Ruas do Vale das Andorinhas; 106. Solicita a realização dos serviços de 
motonivelamento e cascalhamento, nas ruas do Loteamento Clube dos Oficiais, Bairro 
do Carmo; 107. Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamen-
to, das Ruas do Loteamento, Mombaça, 1-2 e 3; 108. Solicita a realização dos serviços 
de motonivelamento e cascalhamento, das ruas do Loteamento Coopertec, bairro da 
Serrinha Carmo; 109/2017. Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e 
cascalhamento, das ruas do Loteamento, Las Brisas, bairro do Caetê. 

2. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo– nºs: 077. Solicita a criação 
do Conselho Municipal da Juventudade à pedido da URE (União Regional dos Estudan-
tes); 094. Solicita operação "tapa –buraco" na rua Bahia e Paraná, Vila Irene; 
095/2017. Solicita que seja incluída a cãominhada (Lei 4.118/2013) na manhã de la-
zer e campeonato municipal de skate.   

3. Vereador Alacir Raysel – nºs: 078. Solicita a realização de estudos visando a melho-
ria do trafego de veículos no trevo do Jardim Villaça; 079/2017. Solicita a construção 
de um "bolsão" com abrigo para ônibus após a passarela do Bairro Taboão / Villaça 
(sentido centro / bairro). 

4. Vereador Newton Dias Bastos – nºs: 080. Solicita que seja implantada mão unica 
na Rua José Daniel Arnobio no sentido Centro/Bairro; 081/2017. Solicita que seja reti-
rada o acesso da Rua Washington Campos do Amaral, que fica na Rua Benedito Mar-
ques Filho, altura do nº584 (antiga Santa Cruz).   

5.  Vereador Marcos Roberto Martins Arruda – nºs: 082. Solicita a implantação de 
bebedouros para animais em praças e outros logradouros públicos na Estância Turística 
de São Roque; 083. Solicita a realização de operação "tapa buraco" na Rua Paul Harris, 
bairro Esplanada Mendes; 093. Solicita pavimentação asfáltica Rua São Joaquim e Rua 
Primeiro de Maio, bairro da Estação; 097. Indica a construção de um campo de futebol 
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em área pública, localizada no Jardim Villaça, atrás da empresa Lavisim; 110. Indica a 
implantação de placa informando sobre a proibição do tráfego de bicicletas no Boule-
vard Dr. Stevaux; 111/2017. Indica a operação "tapa buraco" na Rua Sebastiana da 
Silva Pontes, Jardim Flórida. 

6. Vereadores Rogério Jean da Silva e Marcos Roberto Martins Arruda – nºs: 
084/2017. Solicita "operação tapa buraco" nas Ruas 9 de Julho e Cardeal Sebastião 
Leme, no Jardim Finatti. 

7. Vereador Rogério Jean da Silva – nºs: 085. Solicita realização de serviços de 
motonivelamento e cascalhamento na Rua Osvaldo Grilo, Guaçu; 087. Solicita a realiza-
ção de serviços de operação "tapa buraco" na Rua Bahia e Rua Paraná, Vila Irene ; 
088/2017. Solicita a realização de operação "tapa buraco" na Rua Papoulas e Rua 
Monsenhor, Jardim Santa Rosália.  

8. Vereador Julio Antonio Mariano – nºs: 089. Solicita a construção de um pequeno 
retorno viário na Rua Ângelo Meneguesso próximo à entrada do Hospital da UNIMED; 
090. Solicita a possibilidade de construção de uma rotatória em frente ao Portal do 
Guaçu, ao lado do posto de gasolina; 091. Solicita estudo sobre a possibilidade de alar-
gamento da passagem sob a via férrea na Rodovia Quintino de Lima; 092/2017. Soli-
cita a reforma do Campo de areia e do Campo de Malha da Sede da Associação Amigos 
de Bairro da Vila Nova São Roque. 

9. Vereador Alfredo Fernandes Estrada – nºs: 098. Solicita a realização dos serviços 
de motonivelamento e cascalhamento na Estrada da Lagoa, Bairro Monjolinho, São Ro-
que; 099. Solicita a realização dos serviços de motonivelamento e cascalhamento na 
Rua Magnólia nº537, Bairro do Planalto Verde; 100. Solicita a realização dos serviços 
de motonivelamento e cascalhamento em todas as vias públicas do Bairro Mombaça; 
101/2017. Solicita a remoção de terra de deslizamento de barranco na Estrada do Bu-
tantã.    

Matérias analisadas no expediente: 
1. Indicações – nºs: 076 a 111/2017 - a Mesa Diretora a encaminhará. 

Tribuna: 
1. Vereador Etelvino Nogueira: Faz considerações sobre o trabalho da equipe de 

Saúde e Zoonose do Município, na região do bairro Caetê, diante do alarme da possibi-
lidade de infecção com febre amarela no local. Cumprimenta os profissionais envolvidos 
que fizeram o melhor que puderam. Volta a falar da situação das estradas, tão sentida 
pelos moradores dos bairros, e diz que a população espera uma resposta rápida para 
esse problema. Comenta sobre a falta de professores e cuidadores nas escolas, situação 
que tem sido sentida especialmente nos bairros, e da necessidade de uma urgente so-
lução para esse problema. Relembra do processo de municipalização do ensino em São 
Roque no qual foi um dos poucos, juntamente ao Vereador Alfredo Estrada, e ao Ex-
Vereador João Fernandes, a terem se manifestado contra o modelo apresentado de 
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municipalização 100% do ensino fundamental, comparando o processo ao que chama 
de SUS da educação. Diz que há tendência de que os serviços públicos acabem se con-
centrando nos municípios, como a saúde, a educação e mesmo a segurança pública, 
através das Guardas Municipais. Diz confiar no Prefeito Cláudio Góes para administrar 
essas situações. Fala também do transporte coletivo, problema do passado que começa 
a mostrar suas falhas. Comenta sobre a necessidade do Poder Público intervir na situa-
ção em busca de uma solução, e que a Comissão de Obras da Câmara, da qual é Presi-
dente, está empenhada em ajudar a buscar soluções para esse assunto. 

2. Vereador Israel Francisco de Oliveira: Comenta ter participado de uma reunião 
entre representantes do Poder Executivo e os caçambeiros do Município em que foi dis-
cutida sobre a necessidade de um espaço para o descarte de materiais inertes e resí-
duos sólidos. Fala que protocolou nesta Casa um Projeto de Resolução, visando consti-
tuir uma Comissão de Assuntos Relevantes para discutir sobre o tema. Lamenta tal si-
tuação e aponta que, muitos moradores, em razão da falta desse espaço, depositem os 
resíduos sólidos muitas vezes nas ruas. Diz que a Comissão buscará soluções para o 
problema. Comenta também sobre Projeto que pretende apresentar, juntamente ao 
Vereador Alacir, visando permitir o que empresas adotem praças e escolas do Municí-
pio, para cuidar dessas áreas e, em contrapartida, poderiam usar de seus logotipos ou 
marcas em exposição. Comenta que esteve com os Vereadores Rafael, Alexandre, e 
Júlio acompanhando a merenda no Município e tem notado sensível melhora nesse as-
sunto. Do mesmo modo, comenta sobre as roçadas que ocorreram na cidade. Fala da 
necessidade de reabertura da quadra da escola Paulo Ricardo, assunto que acompa-
nhou juntamente ao Vereador Cabo Jean. Fala ainda da Rua Colunas de São Roque que 
necessita de manutenção.  

3. Vereador José Luiz da Silva Cesar: Diz que essa semana dedicou-se a trabalhar em 
favor das pessoas prejudicadas com as enchentes, contando sempre com o apoio da 
Administração pela equipe do Departamento de Obras. Faz severas críticas a um Verea-
dor não eleito, que se aproveita da condição de ser presidente de um partido, do qual 
faz parte o Prefeito, que posa como “chupim no ninho dos Vereadores”, tentando tirar 
proveito político de determinadas situações. Pede aos Vereadores do PSDB que ajudem 
a acabar com a postura do “mau político”. Fala da necessidade de abertura de outra 
passagem no pontilhão sob a via férrea na Estrada Quintino de Lima e que já reivindi-
cou junto ao Prefeito providências nesse sentido, já que o local é perigoso e tem sido 
usado para práticas criminosas. Comenta que é o momento de definições no que diz 
respeito à concessionária de transporte coletivo e não de mais debates. A população 
reclama sobre o assunto e entende que é preciso dar respostas rápidas a um problema 
que se arrasta há muitos anos. Diz que esteve na Prefeitura de Araçariguama onde re-
clamou sobre um outdoor colocado na Rodovia Lívio Tagliassachi, no qual constava ins-
crição que naquela cidade, o empresário não pagaria propina, dando a entender que 
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em outras cidades, como a nossa, isso aconteceria. Diz que após conversas com repre-
sentantes do Poder Executivo daquela cidade, ficou resolvido pela retirada do outdoor o 
que já aconteceu. Faz questionamentos sobre as obras da parte deteriorada, em razão 
das chuvas, da Avenida Antonino Dias Bastos, e diz que a população espera respostas. 
Aparte do Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Comenta que as 
notícias são boas, pois as licenças ambientais necessárias para a obra já foram autori-
zadas e os recursos financeiros liberados pela Caixa Econômica Federal. Assim, diz que, 
ao que tudo indica, até o fim do ano a obra estará concluída. Enfatiza que tudo que não 
foi feito na gestão passada em relação ao assunto, foi feito nessa, e que todo processo 
foi acelerado nos últimos dias. 
Vereador José Luiz da Silva Cesar: Relembra que nas proximidades do local havia 
uma quadra municipal, hoje totalmente abandonada. Pede providências do Poder Exe-
cutivo nesse sentido.  

4. Vereador Júlio Antonio Mariano: Comenta que é importante a união dos esforços 
dos Vereadores nas mesmas causas, evidenciando que não há um “pai para a criança”, 
mas o trabalho contínuo de todos, exemplificando com as situações dos resíduos sóli-
dos, hoje mencionado pelo Toco, a quadra da marginal e a Avenida Antonino Dias Bas-
tos. Agradece ao Prefeito, ao Departamento de Obras e ao Chefe de Gabinete pelas 
prontas respostas que tem recebido, cumprimentando-os pela capinação no cruzamento 
da Avenida Bernardino de Lucca com a Avenida Jaboticabal, local em que o mato difi-
cultava a visibilidade dos motoristas. Enfatiza que nesse local ocorrem muitos acidentes, 
decorrentes da imprudência de motoristas, motivo pelo qual deve-se proceder estudos 
para reduzir essas ocorrências. Propõe, em relação ao deposito de resíduos em locais 
inapropriados, a implantação de “eco-pontos”, que são pequenos espaços, de aproxi-
madamente 250 metros quadrados, em que a Prefeitura disponibiliza caçambas distin-
tas para cada tipo de material, podendo o cidadão despejar ali madeira, latas, vidros, 
móveis antigos, e outros. Explica que em São Paulo existem 37 eco-pontos e que esses 
existem em vários municípios, cuja despesa é muito pequena, e entende ser uma pro-
posta que deva ser abraçada por esta Casa. Esclarece à população dos bairros Marme-
leiro e Jardim Brasília que contatou a concessionária de ônibus para saber os motivos 
pelos quais algumas linhas não cumprem mais aquele trajeto. Diz ter recebido a respos-
ta de que, em razão das obras da Raposo Tavares, a empresa necessita de autorização 
da EMTU de Sorocaba, já que necessitaria adentrar em outro município. Comenta que 
foi constituída uma Comissão de Assuntos Relevantes para discutir os assuntos referen-
tes à duplicação da Rodovia Raposo Tavares e que essa comissão já pleiteou junto ao 
Executivo que oficie a EMTU nesse sentido. Comenta ainda que a CAR da Raposo já 
requereu da ARTESP um estudo sobre o impacto das águas pluviais em nosso município 
em razão das obras de duplicação da Rodovia. Diz que apresentará nessa semana uma 
proposta de alteração nas Leis Complementares nº 82 e 84/2015, que dispõe sobre a 
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regularização fundiária plena nas áreas de interesse social, fundamentando que algu-
mas áreas de interesse social não condizem com essa realidade, já que, em alguns ca-
sos dispostos nas Leis Complementares, tratam-se de bairros com residências de ótimo 
padrão, conforme apresentação que faz de fotos no telão. Esclarece que as áreas de 
interesse social são aquelas voltadas às pessoas de baixa renda e que necessitam desse 
amparo do Estado para regularização de seus imóveis. Explica ainda que o Estado arca 
com as custas da regularização nesses casos, em que é expedido o título de regularida-
de de posse, tendo, a partir daí, até cinco anos, para ter o certificado definitivo da pro-
priedade. Fala que essa situação, em casos de pessoas que têm condições de arcar com 
esses custos, pode haver problemas, motivos pelos quais é importante retirar esses 
bairros da Lei. Sobre a castração animal diz saber que já há recursos disponibilizados e 
que em breve o assunto deve ser resolvido pela Prefeitura.  

Ordem do Dia: 
1. Projeto de Lei nº 005-L, de 09/01/2017, de autoria do Vereador Julio Antonio 

Mariano, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade de empresa concessionária de serviços 
públicos de distribuição de energia elétrica e demais empresas ocupantes de sua infra-
estrutura a se restringir à ocupação do espaço público dentro do que estabelece as 
normas técnicas aplicáveis e promover a regularização e a retirada dos fios inutilizados, 
em vias públicas da Estância Turística de São Roque e dá outras providências”. O Proje-
to foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria absolu-
ta. 

2. Projeto de Resolução nº 007-L, de 10/02/2017, de autoria da Mesa Diretora, que 
“Autoriza a Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque contrata estagiários, 
regulamenta a forma de contratação e dá outras providências”. O Vereador Alfredo 
Fernandes Estrada apresentou Requerimento Verbal solicitando o adiamento do Projeto 
por 02 (duas) Sessões Ordinárias. O Requerimento Verbal foi aprovado por unanimida-
de. 

3. Projeto de Resolução nº 008-L, de 10/02/2017, de autoria da Mesa Diretora, que 
“Altera a redação do § 1º do artigo 178, e § 2º do artigo 181 da Resolução n°13/91 – 
Regimento Interno da Câmara Municipal da Estância Turística de São Roque, e regula-
menta o §3º, do artigo 35 e §3º, do artigo 36 da Lei Orgânica do Município”. O Projeto 
foi aprovado por unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria absoluta. 

4. Projeto de Resolução nº 009-L, de 10/02/2017, de autoria da Mesa Diretora, que 
“Dispõe sobre a documentação de depoimentos e uso das palavra por meio do Sistema 
audiovisual para fins de lavraturas de atas de Sessões Legislativas, reuniões de Comis-
sões Permanentes e Temporárias e Audiências Públicas”. O Vereador Etelvino Nogueira 
apresentou Requerimento Verbal solicitando o adiamento do Projeto por 02 (duas) Ses-
sões Ordinárias. O Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade.  

5. Requerimentos: 017, 031 e 032/2017 - Foram aprovados por 13 (treze) votos 
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favoráveis dos Vereadores Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira, Flávio Andra-
de 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 Rober-
to 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 Alacir 
Raysel em única discussão, votação simbólica e maioria simples. 

6. Requerimentos: 033/2017 - Foi aprovado por unanimidade em única discussão, 
votação simbólica e maioria simples.  

Explicação Pessoal:  
1. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Inicia seu discurso com uma prestação 

de contas do seu mandato, falando sobre o gabinete no bairro, projeto de sua iniciati-
va, juntamente com os Vereadores Cabo Jean e Rafael Tanzi. Diz que esse projeto já 
colhe bons frutos, com credibilidade da população, que entende que não são feitas 
promessas, nem vendidas ilusões. Fala que em breve trará resultados do projeto aos 
Vereadores e que o próximo encontro será no bairro Jardim Suíça Paulista, na próxima 
quarta-feira. Comenta sobre a necessidade de um espaço melhor para abrigar os cães 
de rua recolhidos pela Prefeitura. Cumprimenta o Prefeito Cláudio Góes e o Departa-
mento de Obras que têm se desdobrado em atender os anseios mais urgentes da popu-
lação. Fala sobre a reativação do Posto de Saúde da Vila Amaral que atende também os 
bairros Jardim Conceição e Vila Mike, obra que há muito era aguardada pelos muníci-
pes. Comenta sobre Comissão de Assuntos Relevantes da Rodovia Raposo Tavares, da 
qual é membro, e que essa CAR tratará de assuntos importantes como a captação de 
águas pluviais, os acessos e a obra de duplicação. Fala também ter conversado com a 
Deputada Estadual Maria Lucia Amary que se dispôs a intervir junto à ARTESP e à CCR 
no que for necessário. 
Aparte Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Solicita ao Vereador 
Marquinho Arruda que questione a Deputada do porquê somente agora ela se oferece 
para ajudar nesse sentido e não fez nada antes. 
Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Diz que a Deputada sempre teve forte 
atuação em São Roque e que, talvez, em determinados assuntos, não tenha sido procu-
rada. Reforça que sempre foi muito bem recebido no Gabinete da Parlamentar, assim 
como do Deputado Federal Vitor Lippi. Comenta que é preciso discutir sobre a coleta de 
resíduos sólidos no Município, trazendo a informação de que São Roque produz aproxi-
madamente 400 toneladas/dia de resíduos dessa natureza. Fala ainda da necessidade 
de conscientização da coleta seletiva de lixo. 

2. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Diz ter total confiança na Mesa Diretora, a 
qual ajudou a eleger e que, se apresenta algum questionamento a algum projeto, o faz 
para ampliar o debate e a compreensão dos mesmos aos Nobres Vereadores. Cumpri-
menta o Prefeito Cláudio Góes que, em pouco tempo de mandato, já mostrou algumas 



 

 

Ata da 3ª Sessão Ordinária de 20 de Fevereiro de 2016. 
1º Período Legislativo Ordinário - 17ª Legislatura. 

 
 

8 

boas melhorias na cidade. Lembra que quando um prefeito vai bem, os Vereadores 
também vão bem e, da mesma forma, em sentido contrário, se o prefeito vai mal, a os 
vereadores vão mal, como aconteceu na gestão passada. Fala que a política tem algu-
mas peculiaridades. Exemplifica citando que Vereadores da atual legislatura que critica-
vam um ex-Parlamentar que tirava muitas fotos em obras, hoje fazem a mesma coisa. 
Diz que se foi eleito para um terceiro mandato, isso se deve em razão do trabalho que 
fez, e que não teria sido reconduzido a esta Casa se não trabalhasse. Cumprimenta o 
Presidente Niltinho Bastos pela gestão, e fala das responsabilidades inerentes ao cargo. 
Diz que é mais difícil ser eleito Presidente desta Casa do que Vereador. Fala que o Pre-
sidente é responsável por muitas decisões que, se derem errado, ele será duramente 
criticado. Diz que quando foi Presidente fez a aquisição dos computadores que hoje es-
tão no Plenário que resultou em substancial economia de papel para a Câmara, e que 
também construiu a garagem para os veículos do Legislativo, visando a preservação 
dos mesmos. Enfatiza sobre a importância da diversidade de pensamentos no Parla-
mento, o que evidencia o trabalho dos Vereadores, e resulta em propostas mais amplas 
e favoráveis à população. Comenta ter sido eleito com a bancada do Prefeito Daniel e 
que, mesmo assim, votou contrariamente a muitos projetos do Executivo por entender 
que esses fossem contrários ao interesse público. 
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Comenta que no exercício da Presi-
dência dele e do ex-vereador Marquinho Chula foi construído o prédio da Câmara, e que 
receberam muitas críticas por isso. 
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Cumprimenta os ex-presidente Toco e Chula 
pela construção do prédio da Câmara, tão importante para o Município de São Roque. 

3. Vereador Rogério Jean da Silva: Comenta com satisfação da UBS da Vila Amaral 
que retomou as atividades, e da homenagem feita ao Dr. Celso Roque Bussolini, que dá 
nome à unidade. Fala sobre a campanha de vacinação contra a febre amarela realizada 
no municipio, oportunidade em que foram vacinadas 7063 pessoas. Fala ainda de uma 
solicitação que ao DER para capinação da Rodovia Quintino de Lima da qual obteve 
resposta positiva e cujos trabalhos já iniciaram e tem previsão de término ainda esse 
mês. Faz comentários sobre a escola Paulo Ricardo que necessita de urgentes reparos. 
Diz ter conversado com o Prefeito Cláudio Góes que lhe garantiu que faltam apenas al-
guns detalhes burocráticos para o inicio das obras. Diz ter acompanhado os serviços de 
manutenção na Rua Colunas de São Roque, Rodolfo Artur Salvetti e Maria Clara Sabba-
tini. Fala ter tomado conhecimento de que a Prefeitura já adquiriu a brita para casca-
lhamento, reforçando que muitas estradas do município necessitam de manutenção. 
Comenta sobre duas ocorrências da Policia Militar, sendo a primeira, uma situação de 
ato obsceno no município de Mairinque, em que um homem se masturbava na frente 
de uma adolescente. Fala que os policiais que foram por ele homenageados na primeira 
sessão ordinária, identificaram, localizaram e prenderam o suspeito. Comenta ainda so-
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bre um jovem de 19 anos, morador do Jardim Brasilândia, em São Paulo, foi preso pra-
ticando tráfico de entorpecentes no Jardim Conceição, com 45 porções de maconha, 5 
tablets de maconha, 8 pinos de cocaína e 43 porçoes de crack, além de dois radio-
transmissores encontrados com seus parceiros. Parabeniza a eficiente ação da Polícia 
Militar nessas duas ocorrências. 

Encerram-se os trabalhos às 20h55min. 
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