ATA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª
SESSÃO
LEGISLATIVA,
DA
17ª
LEGISLATURA,
DA
CÂMARA
MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL,
REALIZADA
NO
PLENÁRIO
DOS
AUTONOMISTAS, AOS VINTE E TRÊS
DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE
DOIS MIL E DEZENOVE.
Às dezoito horas e dezessete minutos, com a presença dos Vereadores
registrada em livro próprio, o Senhor Vice-Presidente, Vereador Edison
Roberto Parra, neste ato designado Presidente da Mesa, declara aberta a
Sessão. As Atas da 10ª Sessão Ordinária e da 8ª Sessão Extraordinária são
“Aprovadas”. O Sr. Presidente comunica aos Srs. Vereadores que tendo sido
aprovada na 10ª Sessão Ordinária, o Projeto de Resolução concedendo a
licença requerida à Mesa pelo nobre Vereador César Rogério Oliva e
convocado, nos termos do § 4º, do Art. 74, do Regimento Interno, estando
presente, nesta Sessão, o Sr. Luiz Carlos Baptista dos Santos, 1º Suplente da
coligação “Projeto Sério, Cidade Forte” (PSC/PR/PMB/PTC/PRP/PTdoB). O
Sr. Presidente solicita e os Vereadores Caio Eduardo Kin Jesus Funaki e
Ubiratan Ribeiro Figueiredo, em comissão, acompanham o Sr. Luiz Carlos
Baptista dos Santos até o Plenário, para assumir a Tribuna, a fim de prestar o
compromisso, tendo já apresentado à Mesa o diploma, bem como a
Declaração de Bens. Após proceder a leitura de compromisso, o Sr. Presidente
convida o empossado Edil Luiz Carlos Baptista dos Santos, para assinar o
livro de presença, desejando-lhe feliz exercício da vereança, durante o período
de afastamento do vereador titular, o Sr. César Rogério Oliva. Faz uso da
palavra o Vereador Luiz Carlos Baptista dos Santos. Ao término, o Presidente
solicita e os Vereadores Caio Eduardo Kin Jesus Funaki e Ubiratan Ribeiro
Figueiredo acompanham o Edil Luiz Carlos Baptista dos Santos à sua mesa.
A seguir, passa a palavra ao 1º Secretário, Vereador Olyntho Sequalini
Voltarelli, que procede à leitura das matérias destinadas ao Expediente.
Processo nº. 1071/05. Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Ofício
do Reitor da USCS, encaminhando cópia do Convênio, entre aquela autarquia
e o município de São Bernardo do Campo. “Ciente”. Processo nº. 1784/19.
Prefeitura Municipal. Ofício encaminhando cópia dos Balanços Financeiros
da Prefeitura Municipal do exercício de 2.019. “À Comissão de Finanças e
Orçamento”. Processo nº. 1005/19. Prefeitura Municipal. Ofícios do Senhor
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Prefeito Municipal, encaminhando cópias dos Decretos nºs: 11.400, de
19/03/19; 11.407, de 11/04/19. “Ciente”. Processo nº. 1777/19. Prefeitura
Municipal. Projeto de Lei que "Altera a redação das alíneas 'a' e 'b' do inciso
I, do art. 3º da Lei Municipal nº 5.703, de 13 de dezembro de 2018, que Estima
a Receita e Fixa a Despesa do município para o exercício de 2019.". “Às
Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo
nº. 1778/19. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que "Autoriza, o Sistema de
Água, Esgoto e Saneamento Ambiental - SAESA, a ceder servidores do
quadro da autarquia para órgãos federais e estaduais e dá outras
providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento”. Processo nº. 1783/19. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei que
"Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e
Nutricional de São Caetano do Sul - COMSEA e dá outras providências ".
“Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”.
Processo nº. 1765/19. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que
"Institui no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São
Caetano do Sul 'o Dia da Voz' e dá outras providências.". “Às Comissões de
Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1782/19.
Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário
Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, a 'Semana
de Estudo das Constituições Federal, Estadual e da Lei Orgânica no município
de São Caetano do Sul', e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça
e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1789/19. Sueli
Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a
igualdade das premiações, para homens e mulheres, nas competições
esportivas realizadas, apoiadas ou patrocinadas por órgãos e entidades do
poder público municipal de São Caetano do Sul e dá outras providências.".
“Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”.
Processo nº. 1796/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de
Lei que "Dispõe sobre a prioridade a idosos, mulheres gestantes ou com
criança de colo, pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e obesos, nos
assentos do transporte coletivo urbano no âmbito do município São Caetano
do Sul, e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de
Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1800/19. Eclerson Pio Mielo. Projeto
de Lei que "Institui, no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município
de São Caetano do Sul, o 'Dia do Humanismo Soka Gakkai Internacional SGI' e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de
Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1801/19. Maurício Fernandes da
Conceição. Projeto de Lei que "Assegura o direito de prioridade na matrícula,
dos filhos de mulheres vítimas de violência doméstica, na Rede Municipal de
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Ensino no âmbito de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às
Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo
nº. 1802/19. Maurício Fernandes da Conceição. Projeto de Lei que "Institui,
no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do
Sul, a 'Semana da Orientação e Conscientização da Utilização do Uso
Inadequado e Precoce de Equipamentos Eletrônicos e Digitais pelas Crianças
de 0 a 3 Anos', e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e
Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1811/19. Ubiratan
Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a comunicação prévia
da interrupção ou suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica e
de água, e dá outras providências no âmbito do município de São Caetano do
Sul.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”.
Processo nº. 1763/19. César Rogério Oliva e outros. Indicação ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando a recolocação da Senhora Carla Patrícia de
Moraes, no cargo de diretora da EMEI Fortunato Ricci, situada à rua Oriente,
333 - Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1764/19. Marcos Sergio
Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando o
envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre o programa ‘Escola
Saudável, Futuro Sustentável’, que busca promover a educação alimentar e
nutricional na rede pública municipal de ensino. “Ao Senhor Prefeito”.
Processos nºs. 1766/19 a 1773/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicações
ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o
Município: a reforma e revitalização da EMI Fernando Pessoa, localizada à
rua Flórida, 525 - bairro Barcelona; a reforma e revitalização da EMI Gastão
Vidigal Neto, localizada à rua dos Berilos, 113 - bairro Prosperidade; a
reforma e revitalização da EMI Josefa da Cunha Leite, localizada à rua
Tomaso Tomé, 270 - bairro Olímpico; a reforma e revitalização da EMI
Josefina Cipre Russo, localizada à rua Pernambuco, 100 - Centro; a reforma e
revitalização da EMI Alice Pina Bernardes, localizada à rua Herculano de
Freitas, 265 - bairro Fundação; a reforma e revitalização da EMI Antonia
Capovilla Tortorello, localizada à avenida Paraíso, 831 - bairro Oswaldo Cruz;
a reforma e revitalização da EMI Candinha Massei Fedato, localizada à rua
Tupi, nº 300 - bairro Cerâmica; e a reforma e revitalização da EMI Maria
Panarielo Leandrini, localizado à rua Sebastião Gomes de Lima, 60 - bairro
Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1774/19. Sueli Aparecida
Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando a revitalização do clube CESPRO bairro Prosperidade, localizado
na rua da Garça, 121. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1780/19. Sueli
Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando a remoção do veículo abandonado situado na rua Antonieta, em
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frente ao número 118, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processo
nº. 1781/19. César Rogério Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando impedir a falta de material para coleta de sangue na Unidade
Básica de Saúde Nair Spina Benedicts, situada à rua Oswaldo Cruz, 1153,
bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1786/19. Olyntho
Sequalini Voltarelli. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando em
caráter de urgência, fiscalização no estabelecimento comercial "La Brisa",
localizado na rua São Caetano, n° 78, bairro Santa Paula, verificando se o
estabelecimento possui Alvará de Funcionamento, AVCB (Auto de Vistoria
do Corpo de Bombeiros), isolamento acústico e demais documentos
indispensáveis para o seu funcionamento, em conformidade com a legislação
vigente. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1788/19. Anacleto Campanella
Junior. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a tapagem do
buraco sob a faixa de pedestres no cruzamento das ruas Mangueira e Castro
Alves, bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1790/19 a
1792/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município:
estudos criteriosos e tratativas sobre a criação do programa "Bolsa Creche" às
crianças que não obtenham vagas na rede municipal, através de convênio com
escolas particulares de educação; estudos para instalação de semáforo e
sinalização de trânsito no cruzamento da rua Bom Pastor com a rua Oswaldo
Cruz; e a recolocação de um braço de luz na rua Urupema, 287, bairro
Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1793/19 a 1795/19.
Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: fornecimento de cesta
básica a todos os integrantes da segurança pública do município de São
Caetano do Sul; o aumento, em dobro, do número de vagas do programa
atividade diferenciada, dirigido aos Guardas Civis Municipais que atuam em
São Caetano do Sul; e o aumento, em dobro, do número de vagas do Programa
Atividade Delegada, dirigido aos policiais militares que atuam no município.
“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1797/19. Olyntho Sequalini Voltarelli.
Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando em caráter de urgência,
fiscalização no estabelecimento comercial "Via Ciasca", localizado na rua
Martim Francisco, n° 563, bairro Santa Paula, verificando se o
estabelecimento possui Alvará de Funcionamento, AVCB (Auto de Vistoria
do Corpo de Bombeiros), isolamento acústico e demais documentos
indispensáveis para o seu funcionamento, em conformidade com a legislação
vigente. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1803/19 e 1804/19. Eclerson
Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes
benfeitorias para o Município: estudos no sentido de conceder aos membros
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da Guarda Civil Municipal um reajuste salarial, que represente aumento real;
e o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre alterar a redação
do art. 40 da Lei nº 3.340, de 9 de dezembro de 1993, que “dispõe sobre a
criação de classes hierárquicas da carreira de guardas municipais e dá outras
providências”. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1805/19 e 1806/19.
Magali Aparecida Selva Pinto. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: criar nas escolas
municipais o "Programa de Imunização a Vacina H1N1 e outras variáveis",
conscientizando professores, funcionários e alunos da Rede Municipal de
Ensino; e criar nas escolas municipais o "Programa Vacinação em Dia",
conscientizando professores, funcionários e alunos da Rede Municipal de
Ensino. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1807/19 a 1810/19. Eduardo
José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as
seguintes benfeitorias para o Município: que realize a repintura da faixa de
travessia de pedestre e o nivelamento do asfalto no cruzamento da rua
Amazonas com a rua Silvia, bairro Nova Gerty; que realize o recapeamento
asfáltico na rua Visconde de Inhaúma, altura do número 91, bairro Oswaldo
Cruz; a reforma e manutenção dos brinquedos e equipamentos do parque
infantil localizado na praça dos Imigrantes, bairro Olímpico; e o recapeamento
asfáltico e a manutenção da valeta na avenida Paraíso, esquina com a rua
Amazonas, bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs.
1815/19 a 1836/19. Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a
instalação de uma unidade do CRAS (Centro de Referência de Assistente
Social) no entro do município de São Caetano do Sul; a revitalização da área
externa da EMEI 1º de Maio, localizada na rua Rafael Correa Sampaio, 584 Santa Maria; a revitalização da área externa da EMEI Emílio Carlos,
localizada na rua Gonzaga, 24, b. Oswaldo Cruz; a revitalização da área
externa da EMEI Fortunato Ricci, localizada na rua Oriente, 333 - Barcelona;
a revitalização da área externa da EMEI Francisco Falzarano, localizada na
rua Vanda nº 73 - Boa Vista; a revitalização da área externa da EMEI
Castorina Faria Lima, localizada na rua Teffé, 460 - b. Santa Maria; a
revitalização da área externa da EMEI José Auricchio, localizada na rua Santa
Rosa, 79 - Centro; a revitalização da área externa da EMEI José Corona,
localizada na rua Mogi Guassu, 80 , bairro Olímpico; a revitalização da área
externa da EMEI Abelardo Galdino Pinto, localizada na rua Coronel Camisão,
320, bairro Oswaldo Cruz; a revitalização da área externa da EMEI Antônio
de Oliveira, localizada na rua Arlindo Marchetti nº 508, bairro Santa Maria; a
revitalização da área externa da EMEI Irineu da Silva, localizada na estrada
das Lágrimas nº 320, bairro São José; a revitalização da área externa da EMEI
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Jacob João Lorenzini, localizada na rua Ulisses Tornincasa nº 160, bairro São
José; a revitalização da área externa da EMEI João Barile, localizada na rua
Dr. Durval Vilalva, 125, bairro Fundação; a revitalização da área externa da
EMEI Marilene de Oliveira Larocca, localizada na rua Gen. Humberto de
Alencar Castelo Branco, 231; a revitalização da área externa da EMEI
Fernando Piva, localizada na rua Cavalheiro Ernesto Giuliano nº 1050, bairro
Olímpico; a revitalização da área externa da EMEI Profª. Inês dos Ramos,
localizada na rua Vieira de Carvalho nº 525, bairro Nova Gerty; a revitalização
da área externa da EMEI José Ferrari, localizada na rua Paraíba, 646 - Centro;
a revitalização da área externa da EMEI Octávio Tegão, localizada na rua
Capivari nº 627 - bairro Mauá; a revitalização da área externa da EMEI Rosa
Perrella, localizada na rua Lourdes nº 460 - Nova Gerty; a revitalização da
área externa da EMEI Romeu Fiorelli, localizada na rua dos Berilos, 113 Prosperidade; a revitalização da área externa da EMEI Luiz José Giorgetti,
localizada na rua Ivaí, 65 - Santa Maria; e a revitalização da área externa da
EMEI Pedro José Lorenzini, localizada na rua Marechal Deodoro nº 445 Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 1838/19 a 1841/19.
Francisco de Macedo Bento. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar a Guarda
Civil Municipal, rondas intensivas e constantes em todo o bairro Fundação;
determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas e constantes em todo
o bairro Oswaldo Cruz; recapeamento do asfalto no viaduto da Independência,
bairro Fundação; e recapeamento do asfalto na rua Espírito Santo, desde a
proximidade da avenida Goiás até a rua São Paulo. “Ao Senhor Prefeito”.
Processos nºs. 1842/19 a 1846/19. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município:
realizar poda e vistoria na árvore localizada do lado direito do salão de beleza
Mamãe Q Disse, localizado na rua Maranhão, nº 1237, bairro Santo Antônio,
(foto em anexo); campanha sobre a importância de se diminuir o peso das
mochilas de alunos dos ensinos infantil e fundamental; a execução de pintura
de solo demarcando vaga de estacionamento preferencial para idoso, próximo
a clínica Bandeirantes, localizada na rua Tiradentes, nº 571 – bairro Santa
Paula; a execução de maior número de pinturas de solo demarcando vaga de
estacionamento preferencial para idoso; e determinar a Guarda Civil
Municipal, rondas intensivas em toda a extensão da rua Maranhão, bairro
Santo Antônio. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 1775/19. Olyntho
Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Enel
- Distribuição São Paulo - SCS, visando reparos na fiação na praça Cardeal
Arcoverde, em frente ao n° 63, Centro. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
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“Aprovado”. Processo nº. 1798/19. Ubiratan Ribeiro Figueiredo.
Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
Congratulações à Fundação das Artes de São Caetano do Sul, pelo seu 51º
aniversário, comemorado em 25 de abril. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 1799/19. Maurício Fernandes da Conceição.
Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando
rondas ostensivas preventivas e constantes nas ruas do Níquel, Mercúrio,
Safira e Coral, no bairro Prosperidade. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 1814/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento
solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à diretora
e ao presidente dos Patrulheiros Mirins de São Caetano do Sul – Oscar Klein,
pelo excelente trabalho desempenhado junto a entidade. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 1837/19. Francisco de Macedo
Bento. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
Congratulações ao projeto São Caetano do Sul - Bairro Seguro - Anjos Online, apoiado por alguns integrantes do pelotão especializado ROMU da GCM
de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso
da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
Processo nº. 1812/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando
inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento de
Elza Azzi de Oliveira. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso
da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
Processo nº. 1813/19. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando
inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento de
Herminia Rossi Gazziola. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer
uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Em
razão dos votos de profundo pesar, o Senhor Presidente solicita que se dedique
um minuto de silêncio. Assim é procedido. Esgotadas as matérias do
Expediente, passa-se à fase de Explicação Pessoal. O Sr. Presidente procede
à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Fazem uso da palavra os
Nobres Edis: Anacleto Campanella Junior, Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. O
Vereador Eclerson Pio Mielo assume a presidência da Mesa e procede à
chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Fazem uso da palavra os
Nobres Edis: Edison Roberto Parra, Jander Cavalcanti de Lira, Luiz Carlos
Baptista dos Santos e Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Ninguém mais
desejando fazer o uso da palavra, é esgotada a fase de Explicação Pessoal.
Passa-se à fase da Ordem do Dia. O 1º Secretário procede a leitura da Ordem
hae

7

do Dia. Item I - Processo nº 3917/18. Mauricio Fernandes da Conceição. 2ª
Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui, no Calendário Oficial de
Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, o ‘Dia da Zumba’ e dá
outras providências”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável.
Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada.
Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º Turno”. “Publique-se.” Para
declarar voto, faz uso da palavra o Vereador Mauricio Fernandes da
Conceição. Item II - Processo nº 3986/18. Magali Aparecida Selva Pinto. 2ª
Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui, no Calendário Oficial de
Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul, a ‘Semana Municipal
de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS’ e dá outras providências”. Parecer
da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer da Comissão de
Finanças e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado em 2º Turno”. “Publique-se.” Item III - Processo nº 1753/19.
Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Autoriza
o Poder Executivo Municipal a conceder contribuição à Fundação do ABC –
FUABC e abrir crédito adicional especial.”. Parecer da Comissão de Justiça e
Redação, favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento,
favorável. Colocado em discussão, o Vereador Jander Cavalcanti de Lira
pede Vista do processo por 2 (duas) Sessões. Ninguém desejando fazer uso
da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Rejeitado o pedido
de Vista por 2 (duas) Sessões, com votos favoráveis dos vereadores
Francisco de Macedo Bento, Jander Cavalcanti de Lira e Luiz Carlos
Baptista dos Santos.”. Para encaminhar a votação, faz uso da palavra os
Vereadores Jander Cavalcanti de Lira e Anacleto Campanella Junior.
Colocado em votação, fica “Aprovado”. Item IV - Processo nº 1903/18.
Edison Roberto Parra. Discussão e Votação Únicas da Redação Final
apresentada pela Comissão de Justiça e Redação em seu Parecer nº 066, de
2019/2020, ao Projeto de Lei que “Institui o ‘Dia do Escoteiro’ no âmbito do
Município de São Caetano do Sul.”. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. “Publique-se.”. Para declarar voto, faz uso da palavra o
Vereador Edison Roberto Parra. Item V - Processo nº 4130/17. Ubiratan
Ribeiro Figueiredo. Discussão e Votação Únicas Adiadas do Parecer da
Comissão de Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do
Projeto de Lei que “Dispõe sobre o transporte de animais domésticos no
serviço de transporte coletivo de passageiros de São Caetano do Sul e dá
outras providências”. O Sr. Presidente comunica ao Plenário que se encontra
hae
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na Mesa pedido de arquivamento, efetuado pelo autor do Projeto de Lei,
Vereador Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Colocado em discussão e ninguém
desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação o
pedido de arquivamento, fica “Aprovado”. “Arquive-se.” Item VI Processo nº 4793/17. Jander Cavalcanti de Lira. Discussão e Votação Únicas
Adiadas do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela
inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Dispõe sobre o reconhecimento
da prática da capoeira como expressão cultural e esportiva, de caráter
educacional, bem como a constituição de parcerias para o seu ensino nas
escolas municipais e dá outras providências”. Colocado em discussão, o autor,
Vereador Jander Cavalcanti de Lira pede o arquivamento do Projeto de Lei.
Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Colocado em
votação, o pedido de arquivamento do Projeto de Lei fica “Aprovado”.
“Arquive-se”. Item VII - Processo nº 5897/17. Sueli Aparecida Nogueira
Ferreira da Silva. 1ª Discussão e Votação Adiadas do Projeto de Lei que
“Dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação de cartazes nos estabelecimentos
comerciais situados no Município de São Caetano do Sul, alertando sobre os
riscos de se contrair leptospirose pela ingestão de bebidas diretamente de latas
ou garrafas e dá outras providências”. Parecer da Comissão de Justiça e
Redação, favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento,
favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra,
é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º Turno”.
Esgotados os motivos que nortearam a presente convocação, o Sr. Presidente
declara, às dezenove horas e vinte e dois minutos, encerrada a presente Sessão
e convida os Srs. Vereadores a assinarem o Livro de Registro de Presença para
o início da 09ª Sessão Extraordinária que será realizada logo a seguir. Para
constar é lavrada esta Ata, que lida e achada conforme, será assinada pelos
Srs. Presidente e o Primeiro Secretário. .............................................................

ECLERSON PIO MIELO
PRESIDENTE

hae
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