
 

Ata da 33ª Sessão Ordinária de 15 de outubro de 2018. 
2º Período Legislativo Ordinário - 17ª Legislatura. 

     Presidência: Newton Dias Bastos, Alacir Raysel 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, 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: Israel Francisco de Oliveira.  

Início dos trabalhos às 14h17min. 
Expediente: 

Leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e de um artigo da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos pelo Vereador Etelvino Nogueira. 

1. A Ata da 32ª Sessão Ordinária de 2018, realizada em 08 de outubro de 2018, foi lida e 
aprovada por unanimidade; 
O Presidente coloca em discussão o Parecer Nº 172/2018 ao Projeto de Decreto 
Legislativo Nº 13/2018, 13/09/2018 de autoria do Vereador Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação 2017, Parecer CONTRÁRIO ao Projeto de Decreto 
Legislativo Nº 13/2018, que “Susta os efeitos do Decreto nº 8.875 de 05 de Setembro 
de 2018, de autoria do Poder Executivo”. O Parecer foi mantido por 07 (sete) votos 
favoráveis dos Vereadores Alacir Raysel, Etelvino Nogueira, José Alexandre Pierroni Dias 
Julio Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Mauro Salvador Sgueglia de 
Góes e Rogério Jean da Silva e 06 (seis) votos contrários dos Vereadores Alfredo 
Fernandes Estrada, Flávio Andrade de Brito, José Luiz da Silva César, Marcos Augusto 
Issa Henriques de Araújo, Rafael Marreiro de Godoy e Rafael Tanzi de Araújo em única 
discussão e votação simbólica. 

2. O Presidente coloca em votação o Ofício nº646/2018-GP, no qual foi solicitada a 
Retirada do Projeto nº082/2018 pelo Poder Executivo. A Solicitação de Retirada foi 
aprovada por foi aprovado por 08 (oito) votos favoráveis dos Vereadores Alacir Raysel, 
Etelvino Nogueira, Flávio Andrade de Brito, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio 
Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Mauro Salvador Sgueglia de Góes e Rogério 
Jean da Silva e 05 (cinco) votos contrários dos Vereadores Alfredo Fernandes Estrada, 
José Luiz da Silva César, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, Rafael Marreiro de 
Godoy e Rafael Tanzi de Araújo em única discussão e votação simbólica. 

Projetos do Legislativo: 
1. Projeto de Decreto Legislativo Nº 15/2018-L, 15/10/2018 de autoria da Mesa 

Diretora 2018, que “Dispõe sobre a Concessão de Placa Homenagem em Sessão Solene 
Alusiva ao Dia da Consciência Negra”. 

2. Projeto de Decreto Legislativo Nº 16/2018-L, 15/10/2018 de autoria da Mesa 
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Diretora 2018, que “Dispõe sobre a Concessão de Placa Homenagem em Sessão Solene 
Alusiva ao Dia da Consciência Negra”. 

3. Projeto de Decreto Legislativo Nº 17/2018-L, 15/10/2018 de autoria da Mesa 
Diretora 2018, que “Dispõe sobre a Concessão de Placa Homenagem em Sessão Solene 
Alusiva ao Dia da Consciência Negra”. 

4. Projeto de Lei Nº 86/2018-L, 10/10/2018 de autoria do Vereador Etelvino Nogueira, 
que “Dá denominação de "Rua do Girassol da Castelo" e "Praça da Cachoeira"  a vias 
públicas localizada no Bairro Mombaça”. 

Requerimentos: 
1. Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Nº 184 - Solicita informações sobre todas as 

obras executadas, em execução e em processo a serem executadas, no Município no 
ano de 2017 até o momento;  Nº 185 - Solicita informações sobre o posto de saude de 
Maylasky;  Nº 186 - Solicita  informações sobre o Bairro Vila Vilma, Rosário e Lombardi, 
todos localizados no Distrito de Maylasky; Nº 187 - Solicita informações sobre a 
iluminação pública na Rua Carla Carrara, Vila Estação de Maylasky; Nº 188 - Solicita 
informações sobre a possibilidade de pavimentação asfáltica e drenagem na Rua Nelson 
Silva Nunes, Bairro Taipas de Pedra, Distrito de Maylasky. 

2. Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Nº 189 - Solicita informações sobre o 
porque dos ônibus não estarem mais circulando na Rua Padre Marçal; 

Indicações: 
1. Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Nº 768 - Solicita autorização para que no 

dia 17/11, possam ser entregues alguns doces aos alunos da escola Rene Santiago, Vila 
Aguiar.; Nº 791 - Solicita a manutenção de trecho de calçada localizada próxima ao nº 
650 da Avenida Antonino Bias Bastos - Avenida Marginal.; Nº 792 - Solicita a realização 
de operação tapa-buraco nas proximidades do nº 120 da Rua Maria Martinho da Costa, 
localizada no Jardim Brasil,; Nº 793 - Solicita a realização de operação tapa-buraco na 
Rua Faustino Henrique da Costa, localizada no Jardim Brasil.; Nº 794 - Solicita a 
implantação de novas bases comunitárias da Polícia Militar no Município, especialmente 
nos Distritos mais distantes da região central.; Nº 795 - Solicita o empenho do Poder 
Executivo no sentido de aumentar o número de vagas em clínicas destinadas a 
recuperação de dependentes químicos (drogas e álcool).; Nº 796 - Solicita o empenho 
do Poder Executivo no sentido de buscar recursos junto ao Governo Federal visando 
receber recursos para a expansão de ciclovias em nosso Município.; 

2. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Nº 769 - Solicita a criação 
de uma área de lazer na Avenida Zito Garcia, localizada no Jd. Renê; 

3. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Nº 770 - Solicita operação tapa 
buracos e recapeamento na Esplanada Mendes e Rua Antonio dos Santos Santinho; Nº 
771 - Solicita ao Departamento de Educação que intensifique a manutenção nas 
escolas; 
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4. Vereador Rogério Jean da Silva Nº 772 - Solicita operação tapa-buraco na Rua 
Prof. Tibério Justo da Silva e  na Rua Faustino Henrique da Costa, imediações da Rua 
Filomena Belmonte.; Nº 773 - Solicita limpeza da calçada na Rua Aida, lateral do 
terreno pertencente a Prefeitura.; Nº 774 - Solicita poda da árvore localizada na Rua 
Aida, dentro do terreno pertencente a Prefeitura, com galho já na parte externa, 
encostando nos fios;; Nº 775 - Solicita operação tapa-buraco nas Ruas Riciele Fantuci e 
Antonio Meleiro,  de fronte ao Mercadinho Brasil; Nº 776 - Solicita manutenção na 
ponte de madeira, localizada na Rua São Judas Tadeu, Bairro Gabriel Piza, próximo ao 
pátio de recolhimento de veículo (com o apoio do Vereador Alacir Raysel); Nº 777 - 
Solicita providencia com relação aos carros que estão parados na Rua São Judas Tadeu, 
Gabriel Piza.; Nº 778 - Solicita roçada no terreno pertencente a Prefeitura e existente 
nas esquinas das Ruas Riciele Santuci e Antonio Meleiro.; Nº 779 - Solicita operação 
tapa-buraco na Rua Raposo Tavares, defronte o número 51, Bairro Jardim Brasil.; Nº 
780 - Solicita o serviço de motonivelamento na Rua Acerola no Bairro do Saboó.; 

5. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 781 - Solicita roçada nos pontos de ônibus do 
Município de São Roque.; Nº 782 - Solicita serviço de motonivelamento e 
cascalhamento, nas ruas do Jardim Felicidade. Bairro Pvão.; Nº 783 - Solicita com 
urgencia providencias referente a construção em parceria com o Município de Ibiúna, 
da ponte da Rua Capitulina, Bairro do Pavão.; Nº 784 - Solicita limpeza das bocas de 
lobo da Estrada do Carmo à Canguera.; Nº 785 - Solicita limpeza das bocas de lobo da 
Estrada Turística do Saboó.; Nº 786 - Solicita cascalhamento nas ruas que foram feitos 
serviços de motonivelamento, Ruas do Loteamento das Acácias.; Nº 787 - Solicita 
fiscalização, referente a construção e parcelamento irregular na região do Carmo, 
Caetê, Juca Rocha, Taipas de Pedra e Pavão.; Nº 788 - Solicita fiscalização, referente a 
construção, parcelamento irregular nos Bairros do Saboó e Mombaça.; Nº 789 - Solicita 
fiscalização nas obras de asfaltamento da Estrada do Caetê, referente a primeira fase 
que se encontra em andamento.; Nº 790 - Solicita manutenção da iluminação pública 
na região do Bairro do Pavão e Mirim, referente a lâmpada acesa e apagadas.; 

Moções: 
1. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 157 - De aplauso pela Eleição do Sr. Guilherme 

Muraro  Derrite - Tenente Derrite, para Deputado Federal, com 119.034 votos.; Nº 158 
- De aplauso ao Sr. José Augusto Rosa - Capitão Augusto, eleito Deputado Federal com 
242.327 votos.; Nº 159 - De aplauso ao Sr. Sérgio Olimpio Gomes - Major Olímpio - 
Eleito Senador pelo Estado de São Paulo em 1º lugar, com 9.039.717 votos.; Nº 160 - 
De aplauso ao Sr. Roberto Turchi Morais, eleito Deputado Estadual de São Paulo com 
63.447 votos.; Nº 163 - De Congratulações aos motoristas de ambulância pertencentes 
ao setor 192 da Prefeitura da Estância Turística de São Roque, em razão do dia dos 
condutores de ambulância, comemorado no dia 10 de outubro. As Moções foram 
aprovadas por unanimidade em única discussão e votação simbólica. 
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2. Vereador Alacir Raysel: Nº 161 - De Aplauso ao Sr. Alexandre Leite, eleito Deputado 
Federal pelo Estado de São Paulo.; Nº 162 - De Aplauso ao Sr. Milton Leite Filho, eleito 
Deputado Estadual de São Paulo.; Nº 164 - De Pesar pelo falecimento da estimada 
Senhora Luciana Paes. As Moções foram aprovadas por unanimidade em única 
discussão e votação simbólica. 

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 Marcos Roberto Martins Arruda: Parabeniza a todos os professores e 

educadores por seu dia.Diz visto terem sido os últimos dias atribulados e com diversas 
críticas ao governo por meio de redes socais, algumas delas, pela forma que foram 
feitas, consideradas por este vereador como ilegítimas Faz leitura de uma decisão que 
julga ser de grande importância para a atual base de governo: “Tendo em vista o 
Decreto 8.875 de 05 setembro de 2018, a aplicação de IPCA (Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo) no período entre a última alteração de preços e a data da alteração 
ora impugnada, fls 17 e 18, não reconheço a probabilidade do direito, já que em tese, 
não houve aumento e sim recomposição do valor da passagem. No que toca à 
reestruturação de linhas e do tempo de uso com o gasto único do bilhete, não há 
elementos nos autos que apontem abusividade. Ao contrário, o péssimo serviço público 
era prestado pela antecessora da ré Empresa Mirage, fato notório na Comarca, 
respaldado pelo próprio histórico de representação fls 97 a 120, associado à 
constatação de que não houve aumento do preço da passagem, mas mera composição 
em seu valor, por mera atualização monetária. Segure a necessidade de reestruturar o 
serviço para que este passe a ser viável, sob pena de novamente a precariedade do 
serviço de transporte voltar a ser tema dos informativos de São Roque. Caberia ao 
autor trazer aos autos uma análise da viabilidade econômica, demonstrando que o valor 
da passagem atual ou anterior era suficiente para arcar com os custos da prestadora de 
serviço público, bem como lhe proporcionar lucro dentro da razoabilidade, sem a 
necessidade de reestruturação do serviço, não o fazendo. Seus argumentos, sem apoio 
e sem elementos nos autos, daí por que afastada a probabilidade do direito alegado.” 
Explica que o fato da ação não ter base, nem elementos concretos, resultou no 
indeferimento do pedido que pretendia uma revisão do reajuste da passagem. Ressalta 
que essa é uma decisão judicial temporária, porém, o juiz de antemão já manifestou 
que faltaram fatos concretos.  
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Diz ser lamentável uma notícia como 
essa, vinda de um líder do Prefeito, de quem se esperava uma solução prática para o 
problema, devido a necessidade da população.   
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Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Diz respeitar a posição do Vereador 
José Luis, porém, afirma que atitudes suas o intrigam, como por exemplo, rejeitar um 
parecer técnico do Tribunal de Contas nas contas do antigo Prefeito.  
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Cita que não o causa espanto o que vem 
ocorrendo com a nova empresa de transporte. Lembra que muito se questionava a 
empresa anterior, e tal atualização foi necessária para que a atual empresa consiga se 
manter.  
Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Ressalta que sua fala sempre foi 
pautada na verdade, e que não existem milagres, pois empresários vivem de lucro e 
que todos os vereadores presentes sabiam que haveria impactos à população. 

2. Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Conta que recebeu um email de munícipe, 
relatando a situação da Educação em São Roque. Diz ser absolutamente contra o atual 
Diretor de Educação do município, o qual não considera um são-roquense.  Afirma que 
não tem visto benefício algum para a educação, por parte desse senhor. Conta que 
encaminhou ao mesmo, um ofício solicitando informações a respeito dos extintores e 
sobre a possível implantação de um curso de primeiros socorros para os professores e 
funcionários da rede de educação, e a resposta obtida foi evasiva. Cita que em resposta 
ao ofício foi afirmado que as escolas tinham extintores, porém ao ser verificado, não 
havia extintores, e também não estão sendo oferecidos cursos de primeiros socorros 
aos funcionários. Conta que recebeu emails com desabafos de inúmeros professores. 
Faz leitura de um dos citados emails: “Quanto a essa amostra de ciência que está 
acontecendo no município, não temos laboratório de ciência, nem microscópio, nem 
mesmo espaço para aulas de ciência, mas se gastou para locar, atender e fazer uma 
amostra pontual que não segue com incentivos, visto que as escolas não têm espaço, e 
não poderá a administração continuar incentivando, visto que os recursos foram 
pontuais, em tempo que falta material nas escolas e o evento foi realizado apenas para 
fotografar e engrandecer o Poder Executivo(...) ” . Afirma que sempre estudou em 
escola pública e nunca em data comemorativa do dia das crianças, aconteceu o que 
tem acontecido ultimamente. 
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Conta que pela manhã visitou uma escola para 
averiguar o fato de que na semana da criança foi servido prato diferenciado para 
apenas algumas crianças, e que levará o ocorrido ao Departamento de Educação.  
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Afirma que não gostaria que o vereador 
Etelvino fosse até o Departamento de Educação, mas que conversasse com os 
professores, pais e alunos. Ressalta que o email que acaba de ler é da Associação dos 
Professores. Afirma na estar contrário ao Poder Executivo, mas que o Diretor de 
Educação é um incompetente. 
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Afirma que esse é um fato que 
deve realmente ser apurado e levado ao Prefeito, pois realmente não pode acontecer, e 
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que isso será devidamente apurado. 
Vereador Rafael Marreiro de Godoy: Parabeniza o Vereador Marquinho Arruda por 
seu pronunciamento neutro, mesmo como líder de governo. Ressalta que está aqui 
para defender a população de São Roque e para quem achar que é populismo, afirma 
que não será mais candidato a Vereador. 

3. Vereador Rogério Jean da Silva: Parabeniza os Deputados que foram citados em 
moções de congratulações, que de alguma forma contribuíram com projetos de 
melhorias em nossa cidade. Fala que procurará esses Deputados, a fim de conseguir 
apoio para o município. Propõe aos Vereadores que se unam e apresentem ao Prefeito 
questões ligadas à SABESP. Explica que o município de São Roque tem que ser 
direcionado à superintendência de Cotia, que fica mais próxima da cidade de São 
Roque, e mais fácil para ser ouvido. Esclarece que a SABESP tem 75% dos seus 
recursos direcionados à região Metropolitana, da qual Cotia faz parte. Fala que o 
tratamento que o município de São Roque está recebendo, não condiz com a sua real 
necessidade.  
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Fala que a cidade de São Roque pertence à 
região do interior, e Cotia, à região Metropolitana. Entende que é difícil conseguir essa 
mudança. 
Vereador Rogério Jean da Silva: Diz que conversou com pessoas ligadas à SABESP, 
que afirmaram que é possível essa mudança, no entanto, depende de força política 
local. Acredita que para o município, seria muito enriquecedor. 
Aparte Vereador Newton Dias Bastos: Fala que o Prefeito Cláudio Góes deveria 
pensar em solicitar, juntamente com os Prefeitos da região, para que São Roque se 
torne uma divisão, e daqui poder gerar os recursos das cidades vizinhas.  
Vereador Rogério Jean da Silva: Diz que o município precisa ser tratado como 
merece. Exalta o empenho do gerente da SABESP Cícero, que é sempre muito 
prestativo, no entanto, é limitado com a sua força de ação. Solicita ao Vereador 
Marquinho Arruda, que juntamente com os demais Vereadores, apoiem essa questão.  
Aparte Vereador Júlio Antonio Mariano: Fala que os Vereadores lutam pela 
pavimentação asfáltica e recapeamento das vias, e a SABESP quando necessita fazer 
alguma obra, quebra tudo e não restaura.  
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Diz que se compromete com o 
Vereador Cabo Jean nessa luta. Comenta que na rua onde mora, a SABESP também fez 
um buraco e não fechou.  
Vereador Rogério Jean da Silva: Fala que a Rodovia Quintino de Lima está com 
vários problemas como buracos e mato avançando pela via, e lamenta o descaso do 
DER (Departamento de Estradas e Rodagem). Comenta que a Rodovia Lívio 
Tagliassachi, também se encontra necessitando de manutenções básicas.  Agradece a 
presença dos estudantes no plenário hoje, e exalta a importância da presença de 
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futuros operadores do direito nesta Casa de Leis. 
4. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala que conforme vê o uso da Tribuna, 

conclui que a Administração não está bem. Fala que a SABESP quando faz um buraco, 
ela mesma tem que consertar ou então, a Prefeitura conserta e a SABESP faz o 
ressarcimento para a Prefeitura. Comenta que na ocasião em que foi votada a 
renovação do contrato da SABESP questionou muito, visto que havia uma cidade com 
10 mil habitantes, recebendo mais recursos que São Roque, o que causou muita 
estranheza para este Vereador. Afirma que votou contrário a renovação do contrato na 
ocasião.  
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Comenta que cerca de 100 famílias, na 
antiga Estrada Dona Nega, continua sem o fornecimento de água encanada. Diz que o 
mais absurdo é conceder mais 30 anos para essa empresa prestar serviço na cidade. 
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Fala que hoje, a Comissão de Obras e Serviços 
Públicos, está discutindo a revisão do projeto da SABESP. Diz que é preciso reconhecer 
que a SABESP trouxe uma importante estação de tratamento para a cidade.  
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Parabeniza os professores pela passagem do 
seu dia. Comenta que na altura do pedágio entre Vargem Grande e São Roque, para 
desmembrar qualquer terreno, na área rural, precisa ter no mínimo 20 mil metros, no 
entanto, naquela região, foi permitido desmembramento menor que 20 mil metros, 
para a colocação do pedágio. Fala que o Prefeito da época aceitou que o pedágio fosse 
colocado em São Roque.  
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Comenta que a Estrada do Vinho está 
uma beleza e a Rodovia Quintino de Lima, não, mesmo sendo esta, de responsabilidade 
do DER (Departamento de Estradas e Rodagem). Questiona até quando permanecerá o 
pontilhão, no qual passa apenas um carro por vez.  
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que é preciso cobrar o Prefeito, e que a 
manutenção no centro da cidade está mediana, mas outras regiões da cidade como: 
Guaçu, Rosário de Ouro, Maylasky não estão.  Comenta que quando a Prefeitura envia 
uma máquina para fazer manutenção em Maylasky, não manda o caminhão, e que o 
munícipe vai aos Postos de Saúde e faltam remédios. 

Ordem do Dia: 
1. Veto Nº 6/2018-E ao Projeto de Lei Nº 68/2018-L. 25/09/2018, de autoria do 
Poder Executivo, que “ Veta integralmente o autógrafo nº4847, de 03/09/2018 ( Projeto de 
Lei Nº 68/201-L, de 09/08/2018, que “Dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder Executivo 
manter equipamentos e equipe do Departamento de Obras para execução dos serviços nos 
distritos do município de São Roque”). O Veto foi aprovado por 08 (oito) votos favoráveis 
dos Vereadores Alacir Raysel, Etelvino Nogueira, Flávio Andrade de Brito, José Alexandre 
Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, Marcos Roberto Martins Arruda, Mauro Salvador 
Sgueglia de Góes e Rogério Jean da Silva e 05 (cinco) votos contrários dos Vereadores 
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Alfredo Fernandes Estrada, José Luiz da Silva César, Marcos Augusto Issa Henriques de 
Araújo, Rafael Marreiro de Godoy e Rafael Tanzi de Araújo em única discussão, votação 
nominal e maioria absoluta. 
3. Projeto de Lei Nº 73/2018-E, 18/09/2018, de autoria do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 400.000,00 
(quatrocentos mil reais)”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em segunda discussão, 
votação nominal e maioria absoluta. 
4. Projeto de Lei Nº 76/2018-E, 18/09/2018, de autoria do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 14.118,00 (quatorze 
mil e cento e dezoito reais)”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em segunda 
discussão, votação nominal e maioria absoluta. 
5. Projeto de Lei Nº 77/2018-E, 18/09/2018, de autoria do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.840.000,00 
(um milhão e oitocentos e quarenta mil reais)”. O Projeto foi aprovado por unanimidade em 
segunda discussão, votação nominal e maioria absoluta. 
6. Projeto de Lei Nº 78/2018-E, 18/09/2018, de autoria do Poder Executivo, que 
“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 1.710.709,76 (um 
milhão, setecentos e dez mil, setecentos e nove reais e setenta e seis centavos)”. O Projeto 
foi aprovado por unanimidade em primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta. 
7. Projeto de Lei Nº 80/2018-E, 28/09/2018, de autoria do Poder Executivo, que 
“Estabelece a data base para a revisão anual e reajuste dos vencimentos e salários dos 
servidores públicos municipais e dá outras providências”. O Vereador Marcos Roberto 
Martins Arruda apresentou Requerimento Verbal solicitando o adiamento do Projeto por 01 
(uma) Sessão Ordinária. O Requerimento Verbal foi aprovado por unanimidade em única 
discussão e votação simbólica. 
8. Projeto de Lei Complementar Nº 5/2018-E e EMENDAS, 21/09/2018, de autoria 
do Poder Executivo, que “Dispõe sobre o Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial 
Urbana e dá outras providências”. As EMENDAS 01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10 E 11 foram 
aprovadas. A EMENDA 3 foi rejeitada e a EMENDA 4 foi retirada pelo autor. O Projeto foi 
aprovado 08 (oito) votos favoráveis dos Vereadores Alacir Raysel, Etelvino Nogueira, Flávio 
Andrade de Brito, José Alexandre Pierroni Dias, Julio Antonio Mariano, Marcos Roberto 
Martins Arruda, Mauro Salvador Sgueglia de Góes e Rogério Jean da Silva e 05 (cinco) 
votos contrários dos Vereadores Alfredo Fernandes Estrada, José Luiz da Silva César, 
Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, Rafael Marreiro de Godoy e Rafael Tanzi de 
Araújo em primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta. 
9- Requerimentos nºs: 184 a 189/2018 – Foram adiados para a próxima Sessão 
Ordinária. 

Encerram-se os trabalhos às 19h45min. 
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