
 

Ata da 39ª Sessão Ordinária de 26 de novembro de 2018. 
2º Período Legislativo Ordinário - 17ª Legislatura. 

          Presidência: Newton Dias Bastos, Israel Francisco de Oliveira e  

Alacir Raysel 

  Secretaria: Rogério Jean da Silva e José Alexandre Pierroni Dias 

 
Vereadores Presentes: Alacir Raysel, Alfredo Fernandes Estrada, Etelvino Nogueira, 
Israel Francisco de Oliveira, Flávio Andrade de Brito, José Alexandre Pierroni Dias, José 
Luiz da Silva César, Julio Antonio Mariano, Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo, 
Marcos Roberto Martins Arruda, Mauro Salvador Sgueglia de Góes, Newton Dias Bastos, 
Rafael Marreiro de Godoy, Rafael Tanzi de Araújo e Rogério Jean da Silva.  
Vereadores Ausentes: nenhum.  

Início dos trabalhos às 14h14min. 
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 38ª Sessão Ordinária de 2018, realizada em 19 de novembro de 2018, foi lida 
e aprovada por unanimidade; 

2. O Presidente coloca em discussão o Parecer Contrário  Nº 235/2018 ao Projeto 
de Lei Complementar Nº 02/2018, 09/04/2018, de autoria da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação 2017, ao Projeto de Projeto de Lei Complementar Nº 
02/2018, que “Insere parágrafo ao artigo 58, da Lei Complementar nº39, de 08 de 
novembro de 2006 e dá outras providências”. O Parecer foi rejeitado por 12 (doze) 
votos favoráveis e 02 (dois) votos favoráveis dos Vereadores José Luiz da Silva César e 
Rogério Jean da Silva em única discussão e votação simbólica. 

3. O Primeiro secretário faz a leitura do Ofício da Irmandade Santa Casa de Misericórdia 
com a Prestação de Contas de Setembro de 2018 e informa que o mesmo encontra-se 
para consulta na Diretoria Técnica Legislativa. 

Projetos do Executivo: 
1. Projeto de Lei Nº 94/2018-E, 21/11/2018 de autoria do Poder Executivo, que 

“Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 600.000,00 
(seiscentos mil reais)”. 

2. Projeto de Lei Nº 95/2018-E, 22/11/2018 de autoria do Poder Executivo, que 
“Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo e dá outras providências”. 

3. Projeto de Lei Complementar Nº 7/2018-E, 22/11/2018 de autoria do Poder 
Executivo, que “Revoga a Lei Complementar nº 21, de 22 de outubro de 2003 e a Lei 
Complementar nº 28, de 24 de junho de 2004”. 

Projetos do Legislativo: 
1. Projeto de Lei Nº 92/2018-L, 19/11/2018 de autoria do Vereador José Luiz da Silva 

César, que “Revoga a Lei Municipal n°3396, de 21 de dezembro 2009”. 
2. Projeto de Lei Nº 93/2018-L, 21/11/2018 de autoria do Vereador Etelvino Nogueira, 
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que “Dispõe sobre medidas para o combate eficaz à poluição sonora no Município e dá 
outras providências”. 

Requerimentos: 
1. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Nº 205 - Solicita informações a respeito do 

imóvel alugado pela Prefeitura para acomodar setores do Departamento de Vigilância 
Sanitária; Nº 206 - Solicita informações referente a possibilidade do Poder Executivo 
reformar a antiga escola SESI-400 para transformá-la em uma creche para atender aos 
bairros do entorno.; 

2. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 208 - Solicita cópia dos procedimentos 
relacionados com a fiscalização ou outras medidas administrativas em relação ao 
assentamento às margens da Estrada Municipal do Aguassaí, no bairro do Carmo, em 
São Roque; 

3. Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Nº 207 - Solicita 
informações a respeito da situação das UBS's localizadas nos Bairros do Taboão e 
Guaçu. 

Indicações: 
1. Vereador Rogério Jean da Silva: Nº 911 - Solicita a criação de uma lei que possa 

ser instituído o adicional de risco de vida para os servidores lotados no departamento 
de saúde e que atuem exclusivamente nas áreas do serviço móvel de urgência e 
emergência.; Nº 912 - Solicita roçada nas margens do córrego existente entre as duas 
faixas da Av. Vereador Rodolfo Artur Salvetti.; Nº 913 - Solicita roçada no canteiro 
existente na rotatória entre as Ruas Paes Leme, Lions Clube e Tibério Justo da Silva.; 
Nº 914 - Solicita que seja refeito todo o calçamento no entorno do rio existente na 
Avenida 16 de Agosto no bairro do Junqueira.; Nº 915 - Solicita o serviço de roçada na 
Rua Santa Quitéria, no trecho que da acesso as ruas Condor, Araras, Perdizes, 
Pelicanos, Garças e Falcão, além de parte da Aveninda Varanguera, no trecho que da 
acesso as Ruas Tucanos e Colibris; Nº 916 - Solicita roçada nas margens do córrego 
que liga a Rua Anhanguera com a Raposo Tavares e Rua Afonso Sardinha.; Nº 917 - 
Solicita a realização dos serviços de roçada na rua Padre Constantino Amstadem, no 
bairro Guaçu II.; Nº 918 - Solicita a colocação de placas indicativas para as novas 
sedes da OAB e Receita Federal.; Nº 919 - Solicita a expansão de rede secundária na 
rua Rotary Club no bairro Jardim Flórida, bem como na rua Iris no bairro Jardim São 
José.; Nº 920 - 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, e 
que faz divisa com o Município de Itapevi.; 

2. Vereador Julio Antonio Mariano: Nº 921 - Solicita a realização dos serviços de 
recapeamento da Avenida Bernadino de Lucca; Nº 922 - Solicita  a colocação de 
lixeiras ao longo da Avenida Aracaí; Nº 923 - Solicita a aquisição de ônibus para 
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transporte de funcionários da prefeitura; Nº 924 - Solicita que seja fornecido café da 
manhã para os funcionários da Prefeitura; 

3. Vereador Newton Dias Bastos: Nº 925 - Solicita ao Executivo que interceda junto a 
CPFL para que seja realizada a limpeza da rede elétrica e reveja a tensão libereda no 
Bairro Jardim Renê, Estrada do Engenho.; 

4. Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Nº 926 - Solicita estudo sobre a 
viabilidade de implantação de "bueiro inteligente" no Município; 

5. Vereador Etelvino Nogueira: Nº 927 - Solicita manutenção nas luminárias da praça 
Heitor Boccato .; Nº 928 - Solicita distribuição dos contêineres nos pontos que 
necessitam urgente; Nº 929 - Solicita serviços de motonivelamento e cascalhamento 
nas Estradas do Pilão d'água , Estrada da Lagoa e Juca Rocha; Nº 930 - Solicita  a 
realização dos serviços de limpeza do ribeirão que corta a Vila do Carmo; Nº 931 - 
Solicita urgente sinalização na Estrada do Caetê; Nº 932 - Solicita providências junto a 
empresa TPD, referente a conclusão do asfalto da Estrada do Caetê; Nº 933 - Solicita 
manutenção da pintura dos abrigos de ônibus na rodovia Quintino de Lima; Nº 934 - 
Solicita a realização dos serviços de roçada em terreno atrás da rodoviária , de 
propriedade da prefeitura; Nº 935 - Solicita a realização dos serviços de 
motonivelamento e cascalhamento das ruas dos Loteamentos Sun Valey e Las Brisas.; 
Nº 936 - Solicita manutenção nas lâmpadas acesas e queimadas, nas Estradas do 
Carmo, Caetê, Aguassai  e Estrada Turística do Saboó; 

6. Vereador José Alexandre Pierroni Dias: Nº 937 - Solicita a realizaçção de 
operação "tapa buraco"  na Rua Antonio dos Santos Santinho; Nº 938 - Solicita os 
serviços de limpeza na Estrada Mario Andrade, próximo ao colégio CB; Nº 939 - 
Solicita a realização dos serviços de limpeza nos bueiros da Ruas Minas Gerais e Rua 
Bahia; Nº 940 - Solicita a implantação de lombada  ou radar na Avenida 3 Maio, 
próximo ao nº700. 

Moções: 
1. Vereador Julio Antonio Mariano: Nº 173 - De congratulação à "Quinta do Olivardo" 

em face ao prêmio "Melhor Pastel de Belem- a moda da Quinta" ofertado pelo 
Programa Sabor de São Paulo”. O Vereador apresentou Requerimento Verbal solicitando 
o adiamento da mesma para a próxima Sessão Ordinária. O Requerimento Verbal foi 
aprovado por unanimidade. 

2. Vereador Newton Dias Bastos: Nº 177 - De Pesar pelo falecimento da estimada 
Senhora Egle Franceschi Almeida; Nº 180 - De Pesar de Maria Araci de Arruda Almeida; 

3. Vereador Newton Dias Bastos, José Luiz da Silva César, José Alexandre 
Pierroni Dias: Nº 178 - De Pesar pelo falecimento do estimado Senhor Nelson da 
Costa Vieira; 

4. Vereador Alacir Raysel: Nº 181 - De Pesar pelo falecimento do estimado senhor 
Decleves José dos Santos; 
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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 Rafael Marreiro de Godoy: Fala que na maioria das vezes vem à Tribuna 

para fazer alguma crítica à administração, porém desta vez parabeniza o trabalho que a 
equipe do Departamento de Obras vem fazendo no Distrito de São João Novo. Cita que 
há cerca de 15 dias entrou em contato com a administração, foi bem recebido, e após 
isso iniciou-se a operação tapa-buracos, roçada e capinação, limpeza dos rios e 
conforme telefonema recebido, será iniciada uma ação para contenção de ratos no 
local. Diz estar feliz em ver o Prefeito preocupando-se com a população de São João 
Novo. Afirma que este Vereador permanecerá cobrando melhorias para a população. 
Agradece a equipe do Departamento de Obras, pelo excelente trabalho que vem 
desempenhando no local. Diz que encaminhará um ofício ao DER (Departamento de 
Estradas e Rodagens) cobrando providências quanto ao abandono da Rodovia 
Engenheiro Renê Benedito Silva. Afirma que a prefeitura está cumprindo com seu 
papel, porém o DER não tem feito a fiscalização das vias de forma adequada, porém há 
instalação de radares e lombadas frequentemente.  Ressalta que não tem sido feito 
pelo Departamento de Estradas e Rodagens o controle adequado de velocidade a fim 
de trazer maior segurança aos que transitam pela via, além de falta de manutenção, 
iluminação e poda da vegetação ao longo da Rodovia. Reitera seu agradecimento ao 
responsável e toda a equipe do Departamento de Obras pelos excelentes trabalhos 
desempenhados no Distrito de São João Novo.   

2. Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Fala sobre as condições da saúde pública em 
nosso município. Cita que desde a administração passada a UBS (Unidade Básica de 
Saúde) do Bairro Jardim Villaça está com suas atividades paralisadas. Afirma ser de 
extrema importância continuar cobrando o Poder Executivo para que solucione esse 
problema, pois há outros bairros do município em que tal situação se repete, tal como a 
localizada na Rua Santa Quitéria, no bairro Vila Irene. Questiona onde estariam os 
vereadores que à época de inauguração queriam levar os méritos da conquista das UBS 
para o município.  
Aparte Vereador Marcos Roberto Issa Henriques de Araújo: Cita que 
encaminhou um requerimento ao Poder Executivo, em que trata do assunto das UBS, 
motivado por cobranças da população, visto que é um assunto que merece os devidos 
esclarecimentos.  
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Afirma que a Administração atual tarda em 
dar continuidade às obras deixadas pela gestão passada, a exemplo das obras da 
marginal. Cita que o prefeito anterior, juntamente aos Deputados mais bem votados em 
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nossa cidade é que deram condições para que a referida obra fosse finalizada. Lembra 
que a administração atual que recebeu o projeto e esses recursos, sequer agradeceu 
aos Deputados responsáveis, quando da inauguração das obras.  
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Conta que foi realizado um distrato 
amigável pela administração passada com a empresa responsável pela execução das 
obras das UBS e há uma discussão jurídica para que a empresa retome as obras. 
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Cobra pela breve entrega dos 
contêineres adquiridos pela Prefeitura nos bairros do município que estão com muito 
lixo acumulado, e animais como ratos se proliferando.  
Vereador Alfredo Fernandes Estrada: Diz que somente será feita a entrega de 
contêiner nos locais em que a administração tiver outros interesses.  

3. Vereador Etelvino Nogueira: Cumprimenta a todos. Cede aparte ao vereador 
Maurinho Góes. 
Aparte Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Solicita que seja projetada 
foto de contêiner já entregue no Bairro Vinhedo, e afirma ao Vereador José Luiz que os 
mesmos já estão sendo entregues nos devidos bairros.  
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Afirma que as obras não finalizadas 
pela administração passada, somente demonstram sua má gestão e de modo algum se 
referiu à mesma de modo pejorativo.   
Vereador Etelvino Nogueira: Comenta que a Comissão de Obras tomará as 
providencias necessárias para averiguar a questão das UBS com obras paralisadas, e 
que irá aguardar a resposta ao requerimento do Vereador Guto Issa que trata do 
mesmo assunto, para então fazer o que seja necessário. Cita que infelizmente as obras 
públicas em que são investidas grandes quantias em dinheiro são paralisadas antes do 
término e o que resta ao legislativo é fiscalizar. Parabeniza ao Presidente desta Casa e 
sua equipe pela última Sessão Solene realizada, alusiva ao Dia da Consciência Negra. 
Cita que quem esteve presente pôde entender a importância dessa sessão. Comenta 
que infelizmente a sua homenageada não goza de boa saúde no momento, e este 
vereador torce por sua recuperação. Conta que os demais homenageados deram uma 
importante lição a respeito da Consciência Negra. Lembra que em nosso município, no 
bairro do Carmo há um Quilombo que enfrenta diversas dificuldades para as quais 
juntamente com o prefeito tem sido buscadas soluções. Diz sentir-se triste pelo fato de 
nos dias de hoje ter que deparar-se com situações desfavoráveis aos moradores 
daquela região, tendo ainda que lutar reiteradas vezes pela devida demarcação de terra 
de quilombo na Vila do Carmo.  
Aparte Vereador José Luiz da Silva César: Afirma que até as duas horas da tarde, 
momento em que se encaminhou para a presente sessão não havia contêiner de lixo 
algum no bairro vinhedo.  
Vereador Etelvino Nogueira: Comenta que a questão dos contêineres foi discutida 
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em uma reunião com a Comissão de Obras e que o importante é que eles chegaram e 
já estão sendo distribuídos. 

Ordem do Dia: 
1. Projeto de Lei Nº 79/2018-E e EMENDAS, 29/09/2018, de autoria de Poder Executivo, 

que “Estima a Receita e fixa a Despesa do Município da Estância Turística de São Roque, 
Estado de São Paulo, para o exercício de 2019”.As Emendas Nºs: 1, 2, 8, 9 e 10 foram 
aprovadas por unanimidade. A Emenda nº08 foi aprovada por 11 (onze) votos favoráveis e 
03 (três) votos contrário dos Vereadores Alfredo Fernandes Estrada, José Luiz da Silva 
César e Rafael Marreiro de Godoy. O Projeto foi aprovado por 13 (treze) votos favoráveis e 
01 (um) voto contrário do Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo em segunda 
discussão, votação nominal e maioria absoluta. 

2. Redação Final ao Projeto Nº079/2018, de 29/09/2018, de autoria de Poder Executivo, 
que “Estima a Receita e fixa a Despesa do Município da Estância Turística de São Roque, 
Estado de São Paulo, para o exercício de 2019”. Foi aprovado por unanimidade em única 
discussão e votação simbólica. 

3. Projeto de Lei Nº 91/2018-E, 09/11/2018, de autoria de Poder Executivo, que “Dispõe 
sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 232.607,83 (duzentos e 
trinta e dois mil, seiscentos e sete reais e oitenta e três centavos)”. O Projeto foi aprovado 
por unanimidade em primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta. 

4. Projeto de Lei Nº 92/2018-E, 09/11/2018, de autoria de Poder Executivo, que “Autoriza 
o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 119.978,52 (cento e 
dezenove mil, novecentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos)”. O Projeto 
foi aprovado por unanimidade em primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta. 

5. Projeto de Lei Nº 93/2018-E, 13/11/2018, de autoria de Poder Executivo, que “Dispõe 
sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 66.735,18 (sessenta e 
seis mil, setecentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos)”. O Projeto foi aprovado por 
unanimidade em primeira discussão, votação nominal e maioria absoluta 

6.  Projeto de Lei Nº 91/2018-L, 12/11/2018, de autoria do Vereador Mauro Salvador 
Sgueglia de Góes, que “Altera a Lei nº 3052, de 04/05/2007, que "Dá denominação de 
"Travessa Soldado Ferreira" a via pública localizada no bairro de Gabriel Piza". O Projeto foi 
aprovado por unanimidade em única discussão, votação nominal e maioria simples. 

7.  Projeto de Resolução Nº 15/2018-L, 13/11/2018, de autoria do Vereador José Luiz da 
Silva César, que “Altera resolução nº 13/1991 - Regimento Interno - muda o dia das 
sessões ordinárias para terça-feira, 14 horas”. O Projeto foi rejeitado por 11 (onze) votos 
contrários e 03 (três) votos favoráveis dos Vereadores José Luiz da Silva César, Julio 
Antonio Mariano e Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo em única discussão, votação 
nominal e maioria absoluta. 

8. Requerimentos Nºs: 208 a 211/2018 – Foram aprovados por unanimidade em única 
discussão e votação simbólica. 
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Explicação Pessoal:  

1. Vereador José Luiz da Silva César: Fala que durante toda a semana questionou a 
Administração Pública sobre a chegada dos contêineres de lixo na Prefeitura, e até às 
14h, ainda não havia resposta se haviam chegado. Diz que se chegaram agora, não 
estão ajudando este Vereador e sim a população. Fala que não é mérito nenhum, pois 
não são apenas 5 contêineres que resolverão o problema e sim 50.  
Aparte Vereador Marcos Augusto Issa Henriques de Araújo: Diz que não se 
lembra em nenhuma outra Administração de São Roque, que a cidade tenha 
permanecido 5 meses sem contêineres. 
Vereador José Luiz da Silva César: Comenta que havia projetos para se cobrar taxa 
de contêiner, que ficaram parados. Diz que seria muito bom se pudesse dizer em 
tribuna que chegaram 50 conteineres, pois a empresa que venceu a licitação assumiu 
esse compromisso. Fala que este Vereador só pode cobrar, e quando fazem uma 
política diferenciada, a população é que sofre. Diz que as pessoas que utilizam o 
transporte público, pagam 5 reais para emissão do cartão e caso percam esse cartão, 
são obrigadas a pagar 20 reais para reemissão. Cita que os créditos que estavam no 
cartão que foi perdido, precisam ter sua transferência solicitada junto a uma empresa 
terceirizada, que atende a Mirage. Diz que é preciso questionar o responsável pelo 
Planejamento da Prefeitura se tem conhecimento destes fatos e punir a empresa de 
ônibus. Afirma que a empresa já está há 3 meses trabalhando na cidade e só tem 
trazido problemas ao munícipes. Fala que é preciso dar uma resposta para à população 
e esses créditos precisam voltar imediatamente para os munícipes. Agradece ao 
Presidente Niltinho, ao Vereador Alacir e a si mesmo, pela conquista da ligação de água 
na Estrada Dona Nega. Afirma que o Prefeito se comprometeu a iniciar as obras no 
local em janeiro de 2019 e sem nenhum custo para os moradores locais. Diz que agora 
é preciso a união de todos os Vereadores, para conseguirem a abertura do pontilhão do 
Goianã. Fala que é importante resolver o problema da Maria Fumaça, que custou 2 
milhões de reais aos cofres públicos. Afirma que é o momento de dar sugestões e não 
ficar criticando o Prefeito. Diz que faltam 2 sessões para encerrar o ano e brevemente 
será eleito um novo Presidente para a Câmara Municipal. Espera que o próximo 
Presidente consiga conduzir os trabalhos de forma exemplar, assim como faz o atual.  

2. Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Agradece ao Departamento de Obras 
pela limpeza de todos os rios de Canguera, São João Novo e Guaçu. 
Aparte Vereador Israel Francisco de Oliveira: Parabeniza o Departamento de 
Obras e o Prefeito Cláudio Góes, pois fizeram limpeza preventiva dos rios. 
Aparte Vereador Marcos Roberto Martins Arruda: Afirma que no Jardim Renê, 
tem um Vereador já conhecido no bairro, por ter aberto uma valeta para instalação da 
rede de água, ainda no governo passado e a população, procura esse Vereador até 



 
 
 

8 

hoje. Diz que os moradores lembram desse Vereador que foi até lá, abriu a valeta e não 
mais voltou, no entanto, agora que vai nascer um filho bonito, todos querem ser o pai. 
Diz que atendeu ao pedido do Vereador José Luiz da Silva César e entrou em contato 
com a empresa de ônibus solicitando esclarecimentos sobre os cartões. Fala que a 
empresa informou que quando a pessoa perde um cartão, deverá pagar a reemissão do 
novo cartão e isso ocorre com qualquer administradora de cartão e também há 
necessidade de aguardar um prazo, para transferência dos créditos para o novo cartão. 
Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Diz que já foi instalado contêiner no 
bairro Vinhedos, na Campininha. Diz que na entrada da Fazenda Angolana as pessoas 
continuam a jogar lixo e será colocada nova placa com a inscrição de “proibido jogar 
lixo”, no entanto, a população precisa contribuir denunciando essas pessoas que não 
contribuem com a limpeza da cidade. Afirma que em frente a Vinícola Canguera a 
coleta já é feita em todo bairro, e no bairro Sorocamirim, na Estrada dos Moraes, para a 
frente do Bom Sucesso, há um problema com contêiner que em breve será solucionado.  
Explica que em alguns pontos, os contêineres estão sendo retirados e o caminhão de 
coleta está fazendo novos trajetos, a exemplo da Vila Maciel, que terá o contêiner 
retirado, pois vem pessoas de Ibiúna depositar lixo ali. Fala que no bairro do  Pavão, na 
Estrada do Moranguinho, na Estrada do Café e no Jardim Suíça, já foi colocado 
contêiner.  
Aparte Vereador Rafael Tanzi de Araújo: Solicita ao líder do Prefeito que interceda 
junto à Prefeitura, referente a colocação de placa de “proibido jogar lixo”. 
Aparte Vereador Etelvino Nogueira: Recebeu informação de que pessoas que não 
moram na Vila do Carmo, estão depositando lixo no contêiner. Sugere que a coleta seja 
feita de casa em casa, e o contêiner seja eliminado.  
Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Fala que é exatamente o que se 
busca, uma forma do caminhão de coleta fazer os demais trajetos.  
Aparte Vereador Júlio Antonio Mariano: Explica que quando fala que o pires está 
cheio de leite, significa que os pedidos estão sendo atendidos.  
Vereador Mauro Salvador Sgueglia de Góes: Afirma que com a realização dos 
projetos é a população são-roquense que sairá vitoriosa. 

Encerram-se os trabalhos às 16h08min. 
 
 
 

 

  


