Câmara Municipal de São Caetano
do Sul
ATA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 1ª
SESSÃO
LEGISLATIVA,
DA
17ª
LEGISLATURA,
DA
CÂMARA
MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL,
REALIZADA
NO
PLENÁRIO
DOS
AUTONOMISTAS, AOS 30 (TRINTA) DIAS
DO MÊS DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL
E DEZESSETE.
Às dezessete horas e quarenta e sete minutos, com a presença dos Vereadores
registrada em livro próprio, o Senhor Presidente, Vereador Eclerson Pio Mielo,
assume a Presidência e declara aberta a Sessão. A Ata da 15ª Sessão Ordinária
é “Aprovada”. A seguir, passa a palavra ao 1º Secretário, Vereador Maurício
Fernandes da Conceição, que procede à leitura das matérias destinadas ao
Expediente. Processo nº. 0758/08. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito
municipal, encaminhando cópia do Decreto nº 11.139, de 15/05/17. “Ciente”.
Processo nº. 1286/12. Prefeitura Municipal. Ofício do Sr. Prefeito municipal,
encaminhando cópia do Decreto nº 11.141, de 17/05/17. “Ciente”. Processo
nº. 0606/17. Prefeitura Municipal. Ofícios do Sr. Prefeito Municipal,
encaminhando cópias dos decretos: nº 11.138, de 10/05/17; e nº 11.140, de
17/05/17. “Ciente”. Processo nº. 3416/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes.
Projeto de Lei que "Institui, no âmbito do município de São Caetano do Sul, as
'Brigadas voluntárias de combate ao mosquito Aedes aegypti', com a utilização
potencial de estudantes das redes municipal e privada de ensino, e dá outras
providências”. “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento”. Processo nº. 3444/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto
de Lei que "Institui, no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de
São Caetano do Sul, A 'Campanha Adote uma Mãe Idosa', e dá outras
providências". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento”. Processo nº. 3445/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto
de Lei que "Altera a ementa e acrescenta parágrafo único ao artigo 1º da Lei nº
4.809, de 19 de junho de 2009, que institui a campanha permanente sobre
inclusão de medidas de prevenção, conscientização e combate ao 'bullying'
escolar nas escolas públicas de educação básica do município de São Caetano
do Sul, e dá outras providências". “Às Comissões de Justiça e Redação e de
Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3466/17. Marcos Sergio Gonçalves
Fontes. Projeto de Lei que "Acrescenta parágrafo único ao artigo 1º da Lei nº
3.468, de 21 de junho de 1996, que 'Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de
cinto de segurança pelos ocupantes dos veículos que circularem pelo município
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de São Caetano do Sul e dá outras providências'.". “Às Comissões de Justiça
e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3489/17. Sidnei
Bezerra da Silva. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a divulgação de dados sobre
multas de trânsito do município de São Caetano do Sul e dá outras
providências”. “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento”. Processo nº. 3490/17. Sidnei Bezerra da Silva. Projeto de Lei
que "Dispõe sobre a divulgação das informações relativas à construção, aos
reparos e à manutenção de galerias coletoras de águas pluviais realizadas no
município de São Caetano do Sul e dá outras providências". “Às Comissões de
Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3491/17.
Sidnei Bezerra da Silva. Projeto de Lei que "Dispõe sobre a destinação e
divulgação dos recursos arrecadados com taxas de inumação, exumação e
concessão de nicho dos cemitérios de São Caetano do Sul e dá outras
providências”. “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento”. Processo nº. 3492/17. Sidnei Bezerra da Silva. Projeto de Lei
que "Institui o plano estratégico de calçadas no município de São Caetano do
Sul e dá outras providências”. “Às Comissões de Justiça e Redação e de
Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3493/17. Sidnei Bezerra da Silva.
Projeto de Lei que "Dispõe sobre a criação de estacionamento de bicicletas em
locais abertos à frequência de público no município de São Caetano do Sul e
dá outras providências”. “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças
e Orçamento”. Processo nº. 3494/17. Sidnei Bezerra da Silva. Projeto de Lei
que "Institui o 'Programa Vigilância Cidadã', no município de São Caetano do
Sul e dá outras providências”. “Às Comissões de Justiça e Redação e de
Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3530/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo.
Projeto de Lei que "Proíbe o uso, a posse, a fabricação e a comercialização de
linhas cortantes como cerol, chilena e indonésia ou qualquer produto
semelhante que possa ser utilizado ou aplicado em linhas para a soltura de pipas
no município de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às Comissões
de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 3531/17.
Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "Institui, no âmbito do
município de São Caetano do Sul, a 'Campanha do Agasalho Animal' e dá
outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e
Orçamento”. Processo nº. 3557/17. Carlos Humberto Seraphim. Projeto de
Lei que "institui, no Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de
São Caetano do Sul, o "Maio Amarelo" e dá outras providências.". “Às
Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processos
nºs. 3407/17 a 3414/17. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação
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de lixeira elevada nos terrenos que abrigam as torres da Eletropaulo localizadas
no município; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda
a extensão da rua Dora, bairro Mauá; a possibilidade de realizar o alteamento
dos muros em toda a sua extensão dos terrenos onde se localizam torres da
Eletropaulo e servem para o cultivo de hortas, localizados no bairro São José;
intensificar a realização de um mutirão de limpeza no bairro São José; firmar
convênio com a Universidade Municipal de São Caetano do Sul, para oferecer
a estudantes de educação física e fisioterapia, mediante bolsa de estudos,
estágio de acompanhamento de munícipes nos parques municipais aos finais de
semana; a manutenção e revitalização da praça nipo-brasileira, no bairro São
José; a possibilidade de contratar mais médicos para atuar na UBS Dolores
Massei, principalmente pediatras, clínico geral e ginecologistas; e a
revitalização em toda a extensão do terreno que abriga as torres da Eletropaulo,
a fim de que seja transformado em parque linear; local: rua Nazaret, bairro
Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3415/17. Eduardo Jose
Vidoski e outros. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando tornar
mão única de direção a rua Rio de Janeiro, sentido avenida Presidente Kennedy,
a partir da praça Salvador Quero Lopes, bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor
Prefeito”. Processo nº. 3417/17. Jander Cavalcanti de Lira. Indicação ao
Senhor Prefeito Municipal objetivando implantação de rotatória no cruzamento
entre as ruas Prudente de Moraes e Marechal Deodoro, bairro Santa Paula. “Ao
Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3419/17 a 3421/17. Francisco de Macedo
Bento. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes
benfeitorias para o Município: a revitalização e manutenção dos banheiros
públicos do parque Espaço Verde Chico Mendes, avenida Fernando Simonsen,
566, bairro São José; a revitalização da praça das Andorinhas, localizada na rua
Arari, bairro Santa Maria; e o recapeamento asfáltico do leito carroçável na rua
Taipas, em frente ao número 41, bairro Santa Maria. “Ao Senhor Prefeito”.
Processo nº. 3423/17. Francisco de Macedo Bento. Indicação ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas
intensivas e constantes em todo o bairro Cerâmica. “Ao Senhor Prefeito”.
Processo nº. 3425/17. Francisco de Macedo Bento. Indicação ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas
intensivas e constantes, especialmente no entorno avenida Vital Brasil Filho, e
rua Ingá e em todo o bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processos
nºs. 3427/17 e 3428/17. 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 na rua
Humberto de Campos, e em todo o bairro São José; e a construção de uma
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escadaria com corrimãos na rampa de acesso do Hospital São Caetano que fica
localizado na rua Espírito Santo, 277, bairro Santo Antônio. “Ao Senhor
Prefeito”. Processos nºs. 3431/17 a 3433/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo.
Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias
para o Município: a implantação do curso de medicina veterinária, na grade de
cursos da Universidade Municipal de São Caetano do Sul; a revitalização das
instalações do canil da Guarda Civil Municipal de São Caetano do Sul; e a poda
da copa das árvores localizadas na altura do número 105 da rua Humaitá, bairro
Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3434/17. Francisco de Macedo
Bento. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a criação de uma
lombada na rua Afonso Pena, em frente ao número 302, bairro Santa Paula.
“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3436/17 e 3437/17. Sueli Aparecida
Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: providenciar a troca a
tampa do bueiro localizado na avenida Goiás, 246, bairro Santo Antônio; e a
substituição da lâmpadas de energia por lâmpadas de LED, de toda a extensão
da rua Nazaret, bairro Santa Paula. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº.
3446/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando a instalação de um posto fixo da Guarda Civil Municipal dentro
das dependências do Hospital Municipal de Emergências Albert Sabin. “Ao
Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3449/17 a 3457/17. César Rogério Oliva.
Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias
para o Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas por
toda a extensão da rua Antônio Dafre; a promoção de campanha para a
disseminação de orientações acerca das noções básicas em primeiros socorros
de urgências e emergências à população e servidores de São Caetano do Sul; o
fechamento do leito do córrego Antônio da Fonseca Martins, na avenida
Antônio da Fonseca Martins, trecho compreendido entre os numerais 20 e 257,
bairro São José; que o Centro Digital passe a oferecer curso de impressão 3D
para munícipes em geral; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas
intensivas especialmente na rua Conselheiro Lafayette, altura do número 529,
bairro Santa Paula; a substituição das atuais lâmpadas com luz amarela por
lâmpadas de led com iluminação mais potente e branca na rua Xingú, trecho
compreendido entre as ruas Araguaia e Ivaí, bairro Santa Maria; campanha de
divulgação e conscientização permanente acerca da importância e facilidade do
registro do boletim de ocorrência eletrônico, pela internet, e das denúncias
anônimas, via canais de "disque denúncia" ou "web denúncia", de acordo com
a pertinência aos seus respectivos casos; as providências acerca da segurança
no trânsito, de acordo com a melhor técnica (lombadas físicas ou eletrônicas,
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faixa de pedestres elevada, etc), necessária à prevenção de graves acidentes e
redução de velocidade na rua Bom Pastor, cruzamento com a rua Oswaldo
Cruz; e a poda da árvore localizada na rua São Pedro, 76, bairro Olímpico. “Ao
Senhor Prefeito”. Processo nº. 3459/17. Ricardo Andrejuk. Indicação ao
Senhor Prefeito Municipal objetivando a manutenção/reforma geral do piso da
praça Cardeal Arcoverde, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº.
3461/17. Daniel Fernandes Barbosa. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando implantar um posto SEBRAE no município. “Ao Senhor
Prefeito”. Processos nºs. 3462/17 a 3464/17. Ricardo Andrejuk. Indicações ao
Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o
Município: a manutenção e conserto de postes de luz no trecho da avenida
Presidente Kennedy em frente do teatro Paulo Machado de Carvalho, até inicio
da rua samuel schuwarts, bairro Santa Paula; a instalação de lixeiras na rua
Santa Catarina, Centro; e a instalação de lixeiras na avenida Goiás,
principalmente nas calçadas onde há comércio. “Ao Senhor Prefeito”.
Processos nºs. 3467/17 e 3468/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicações
ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o
Município: sinalização de solo com vaga de "carga e descarga", a pedido do
empresário proprietário do estabelecimento "Chopp in House", localizado na
rua Rafael Correa Sampaio, 1381, bairro Santo Antônio; e alterar o sentido do
tráfego de veículos, transformando em mão dupla e, assim, criando uma
rotatória, o trecho da rua Ribeirão Preto, esquina com a rua Pelegrino Bernardo,
bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3470/17 e 3471/17.
Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando
as seguintes benfeitorias para o Município: determinar a Guarda Civil
Municipal, rondas intensivas nas imediações da paróquia Nossa Senhora da
Candelária, notadamente às terças-feiras, no horário compreendido entre 20 e
23 horas, na rua Castro Alves, 781, bairro Cerâmica; e a extensão do horário de
fechamento da avenida Presidente Kennedy, aos feriados, para utilização dos
munícipes como área de lazer. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3474/17
a 3483/17. Anacleto Campanella Junior. Indicações ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar
a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações e dentro do Espaço
de Lazer e Recreação José Agostinho Leal, localizado na avenida Tietê, s/nº,
bairro Nova Gerty; a repintura da sinalização horizontal de trânsito "ônibus" na
rua Capivari, 522, EME Profª Alcina Dantas Feijão, bairro Nova Gerty; a
repintura da faixa de pedestres no cruzamento da rua Bezerra de Menezes com
a avenida Tietê, bairro Nova Gerty; a repintura da sinalização horizontal de
trânsito "pare", no cruzamento da rua Bezerra de Menezes e avenida Tietê,
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bairro Nova Gerty; que seja efetuada a repintura da faixa de pedestres, no
cruzamento das ruas Marlene e Iguassu, bairro Nova Gerty; realizar
manutenção na rede de iluminação da rua Ceará, bairro Fundação; realizar
manutenção de iluminação pública das rua 28 de Julho, e rua Rio Branco, bairro
Fundação; realizar manutenção na rede de iluminação da rua Mariano
Pamplona, bairro Fundação; que seja feita a reforma da calçada nos arredores
da EMI Maria D'Agostini, localizada na rua Desireè Malateaux, 129, bairro
Mauá; e que seja efetuado o reparo na calçada, ao redor do parque Cidade das
Crianças, bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3486/17.
Eduardo José Vidoski. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando
realizar ações dedicadas a orientar a população idosa de nossa cidade, a fim de
prevenir acidentes domésticos. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3487/17.
Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando o recapeamento asfáltico do leito carroçável na rua
Taipas, 41, bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3497/17 a
3518/17. Carlos Humberto Seraphim. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: a instalação de
cobertura (abrigo), no ponto de parada de ônibus, localizado na rua Manoel
Augusto Ferreirinha, 995, bairro Nova Gerty; a instalação de placas de
logradouro na rua Archinto Ferrari, bairro Santo Antônio; instalação de
cobertura (abrigo) no ponto de parada de ônibus, localizado na alameda São
Caetano, 1455, bairro Santa Maria; determinar a Guarda Civil Municipal,
rondas intensivas na alameda Conde de Porto Alegre, entre as ruas paraguassú
e Carmem Miranda, bairro Santa Maria; instalação de cobertura (abrigo) no
ponto de parada de ônibus localizado na rua Casemiro de Abreu, 552, bairro
Cerâmica; a revitalização e reforma do Velório Municipal, localizado na rua
Rio Grande do Sul, 793, bairro Santo Antônio; a revitalização e conservação
da estátua alusiva ao "Dia da Mulher", situada na avenida Goiás, corpo de
bombeiros, bairro Barcelona; instalar cobertura (abrigo) no ponto de parada de
ônibus, localizado na avenida Dr. Augusto de Toledo, 929, bairro Oswaldo
Cruz; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas em toda extensão
da rua Baraldi, Centro; instalação de cobertura (abrigo) no ponto de parada de
ônibus localizado na alameda Cassaquera, 937, bairro Barcelona; viabilidade
de instalação de cobertura (abrigo) no ponto de parada de ônibus, localizado na
estrada das Lágrimas, 1973, Jardim São Caetano; instalação de cobertura
(abrigo) no ponto de parada de ônibus, localizado na alameda São Caetano,
próximo ao número 1782, bairro Santa Paula; instalação de cobertura (abrigo)
de ponto de parada de ônibus localizado próximo a rua Herculano de Freitas,
próximo ao número 232, bairro Fundação; a instalação de faixa "X", no
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cruzamento da avenida Goiás, com a avenida Senador Roberto Simonsen, nas
proximidades da UBS Manoel Pirajá, bairro Santo Antônio; instalação de
cobertura (abrigo) no ponto de parada de ônibus na rua Amazonas, próximo ao
número 669, Centro; instalação de faixa "X", no cruzamento da avenida Goiás,
com a rua Amazonas, Centro; instalação de guarita de vigilância para a Guarda
Civil Municipal, na praça Faria Lima, teatro Paulo Machado de Carvalho,
localizada na rua Tibagi, rua Ivaí e alameda Conde de Porto Alegre, Santa
Maria; instalar cobertura (abrigo) no ponto de parada de ônibus, localizado na
rua Manoel Coelho, próximo ao número 220, Centro; instalação de cobertura
(abrigo), no ponto de parada de ônibus, localizado na rua Eldorado, 362, bairro
Prosperidade; a padronização das placas de nomenclatura das ruas e avenidas
do município; instalação de cobertura (abrigo), no ponto de parada de ônibus,
na avenida Guido Aliberti, 5053, bairro Mauá; e determinar a Guarda Civil
Municipal, rondas intensivas em toda extensão da avenida Conselheiro Antônio
Prado, Centro. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 3521/17. Jander Cavalcanti
de Lira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a readequação do
tempo do semáforo da rua Mariano Pamplona com avenida dos Estados no
bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3527/17 a 3529/17.
Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar a Guarda
Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações das ruas Conselheiro
Antônio Prado, José do Patrocínio, Profª Maria Macedo e Pernambuco, no
Centro; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas vias
Joaquim Nabuco, Conceição, José Ferrari e José de Alencar, no Santo Antônio;
e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas imediações das
vias Fernando Ferrari, Antônio Benedetti Sobrinho, Gustavo Barroso e Villa
Lobos, bairro Boa Vista. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3534/17 e
3535/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: solicitar aos
shoppings centers e hipermercados que disponibilizem espaço físico para
instalação de postos de atendimento do PROCON; e o envio de Projeto de Lei
a esta Edilidade, versando sobre a determinação para que a empresa
concessionária de energia elétrica emita recibo de comparecimento quando da
leitura do contador de consumo. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs.
3538/17 e 3539/17. Maurício Fernandes da Conceição. Indicações ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município:
implantação de máquina de radiografia panorâmica para diagnósticos
odontológicos por imagem no Centro Odontológico Municipal Maria
Domingas, rua Torres, rua Lourdes, 525, bairro Nova Gerty; e viabilidade do
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remanejamento dos taxistas que estão atuando de fronte ao Hospital Municipal
de Emergências Albert Sabin para o Hospital São Luiz unidade anexa ao
Espaço Cerâmica na altura do nº 181, da rua Barão de Mauá, bairro São José.
“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3543/17 a 3556/17. Moacir Luiz Gomes
Rubira. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes
benfeitorias para o Município: determinar a Guarda Civil Municipal, rondas
intensivas notadamente nos períodos vespertinos e noturno, nas imediações da
rua Votorantim, bairro Barcelona; realizar a poda da árvore localizada na rua
Maranhão, 300, bairro Santo Antônio; realizar a revitalização da praça Miguel
Hernandez localizada na alameda São Caetano, 1686, bairro Santa Maria;
determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nos períodos
vespertino e noturno, nas imediações rua 28 de Julho, bairro Fundação;
determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas notadamente nos
períodos vespertino e noturno, nas imediações da rua Bahia, bairro Boa Vista;
a remoção da casa de marimbondo na rua Santos Dumont, 10, bairro Boa Vista;
estudos para que seja alterado o ponto de ônibus localizado na avenida Dr.
Augusto de Toledo, altura do número 957, bairro Santa Paula; a instalação da
placa com os dizeres "proibido jogar entulho" na rua Domingos Graciute Neto,
bairro Santa Maria; para realizar uma fiscalização rigorosa aos catadores de
lixo recicláveis que estão deixando muita sujeira ao recolher os sacos de lixo
rua General Humberto de Alencar Castelo Branco, 414, bairro Santa Maria;
para realizar poda da árvore localizada na rua Floriano Peixoto, 59, bairro Santa
Paula; a retirada de árvore da rua Floriano Peixoto, 103, bairro Santa Paula;
estudos para a retirada de árvore da avenida Dr. Augusto de Toledo, 546, bairro
Santa Paula; realizar poda da árvore localizada na rua Taipas, 522, bairro Santa
Maria; e o recapeamento asfáltico da rua Manoel Pedro Vilaboim, 232, bairro
Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 3564/17 a 3573/17. Eclerson
Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes
benfeitorias para o Município: poda da árvore localizada na rua Tocantins, 528,
bairro Nova Gerty; providência quanto às pessoas que estão constantemente
ocupando as ruas de nossa cidade; efetuar reparos nas calçadas, (passeio
público), da região central da cidade, vez que a maioria se encontram
totalmente danificadas (buracos e ondulações); a pintura de solo demarcando
vagas de estacionamento, preferencial para idoso, próximo ao CISE Moacyr
Rodrigues, localizado na rua Rafael Correa Sampaio, 600, bairro Santo
Antônio; a limpeza e a revitalização da praça Acácio Novaes, localizada na rua
Silvia, bairro Santa Maria; colocação de placa ou sinalização para que
determine a proibição de estacionamento de ônibus e caminhões em toda
extensão da rua Carijós, principalmente na altura do nº 34, bairro Olímpico;
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realizar reparos e manutenção periódica no sistema de aquecimento das
piscinas do CISE - Centro Integrado de Saúde e Educação da Terceira Idade,
Dr. Moacyr Rodrigues, localizado na rua Rafael Correa Sampaio, 600, bairro
Santa Paula; realizar reparos e manutenção periódica no sistema de
aquecimento das piscinas do CISE João Nicolau Braido, localizado na rua
Humberto de Campos, 600, bairro São José; estudos sobre a possibilidade de
instalar um ponto de ônibus com cobertura e assento na rua Tupiniquins,
defronte ao nº 71, bairro Olímpico; e realizar estudos visando determinar um
local para recolher descartes de material de obras e entulhos em geral. “Ao
Senhor Prefeito”. Processo nº. 3422/17. Francisco de Macedo Bento.
Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando
rondas ostensivas e constantes especialmente na rua Humberto de Campos, e
em todo o bairro São José. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer
uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
Processo nº. 3424/17. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando
envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas e constantes
em todo o bairro Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer
uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
Processo nº. 3426/17. Francisco de Macedo Bento. Requerimento solicitando
envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas e constantes
especialmente no entorno da avenida Vital Brasil Filho, e rua Ingá e em todo o
bairro Oswaldo Cruz. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº.
3438/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando
envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas no local e na
"viela" presente na alameda Conde de Porto Alegre, 2400, bairro Santa Maria.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3439/17.
Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando envio de
ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nos arredores da rua
Padre Mororo, esquina com a avenida Guido Aliberti, bairro São José.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3440/17.
Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando envio de
ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em toda extensão da
rua Pelegrino Bernardo, bairro Olímpico. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 3441/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da
Silva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M,
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visando rondas ostensivas principalmente nos comércio de São Caetano do Sul,
situados na rua Boa Vista, divisa com o município de Santo André, bairro Boa
Vista. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3442/17.
Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando envio de
ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em toda extensão da
rua Perrella, bairro Fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando
fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
Processo nº. 3443/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva.
Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando
rondas ostensivas na alameda Conde de Porto Alegre, praça que cruza com a
rua Henrica Grigoletto Rizzo, bairro Santa Maria. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação,
fica “Aprovado”. Processo nº. 3447/17. Maurício Fernandes da Conceição.
Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
Congratulações ao presidente da Associação Comercial e Industrial de São
Caetano Do Sul, walter estevan junior, extensivo a Senhora sua esposa ligia
estevam, a atual presidente do núcleo de ação social da ACISCS, pela brilhante
ação de entrega dos alimentos arrecadados, em sua campanha de doação, ao
fundo social de solidariedade, na data de 24 de maio de 2017. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3448/17. César Rogério Oliva.
Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
Congratulações à Delegacia de Polícia Sede de São Caetano do Sul, na figura
do Delegado Titular Dr. Eduardo Cardoso de Almeida Castanheira, pelo 1º
lugar no ranking de produtividade de todas as delegacias vinculadas à seccional
de São Bernardo do Campo e o 5º lugar na classificação geral do DEMACRO
(de 169 delegacias). Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº.
3458/17. César Rogério Oliva. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª
Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas por toda a extensão da rua
Antônio Dafre, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando
fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
Processo nº. 3460/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando
inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações aos policiais civis do
município de São Caetano do Sul pela pontuação e colocação alcançada nos
índices de redução de criminalidade na região do DEMACRO. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3465/17. Marcel Franco Munhoz.
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Requerimento solicitando envio de ofício à Secretaria Estadual de Segurança
Pública, visando a instalação do Núcleo Especial Criminal - NECRIM, no
município de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém desejando
fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
Processo nº. 3469/17. Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio
de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas, nas imediações da
paróquia Nossa Senhora da Candelária, notadamente às terças-feiras, no
horário compreendido entre 20 e 23 horas, na rua Castro Alves, 781, bairro
Cerâmica. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é
esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3472/17.
Anacleto Campanella Junior. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos
Anais de Voto de Congratulações à Igreja Matriz Sagrada Família, pela
conclusão do laborioso projeto de construção do "Museu Sagrada Família Catequese e Arte", com data de inauguração previsa para o dia 16 de junho do
corrente ano. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra
é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº.
3473/17. Anacleto Campanella Junior. Requerimento solicitando envio de
ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações do
espaço de lazer e recreação José Agostinho Leal e da praça dos Nordestinos,
bairro Nova Gerty. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº.
3484/17. Eduardo José Vidoski. Requerimento solicitando inserção em Ata e
nos Anais de Voto de Congratulações a Guarda Civil Municipal Elania Paula
de Melo Silva, em razão da conquista da medalha de Ouro em xadrez, nas
"Olimpíadas das GCMs do Estado de São Paulo". Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação,
fica “Aprovado”. Processo nº. 3485/17. Eduardo José Vidoski. Requerimento
solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações a Guarda
Civil Municipal Débora da Conceição Ferreira, em razão da conquista da
medalha de prata, na modalidade dama, nas "Olimpíadas das GCMs do Estado
de São Paulo". Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra
é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº.
3488/17. Anacleto Campanella Junior. Requerimento solicitando inserção em
Ata e nos Anais de Voto de Congratulações pelos 80 anos da Matriz Sagrada
Família. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3495/17.
Carlos Humberto Seraphim. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia.
do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas na avenida Conselheiro Antônio
Prado, em toda sua extensão, Centro. Colocado em discussão, ninguém
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desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 3496/17. Carlos Humberto Seraphim.
Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando
rondas ostensivas na rua Silvia, no trecho entre a rua Oswaldo Cruz e avenida
Presidente Kennedy, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 3519/17. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento
solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas
em especial entre 21h e 22h, no quadrilátero compreendido pelas ruas: Madeira,
Noel Rosa, Arlindo Marchetti e avenida Presidente Kennedy, bairro Boa Vista.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3520/17.
Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia.
do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas no entorno da EMEI Fortunato Ricci,
rua Oriente, 333, bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém desejando
fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
A seguir, passa a palavra ao 2º Secretário, Vereador Moacir Luiz Gomes
Rubira, dá continuidade à leitura das matérias. Processo nº. 3522/17. Ubiratan
Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de ofício a empresa Vivo
- Telefônica Brasil, visando reparos nos cabos pendurados na altura do número
nº 339 da rua Santo Antônio, Centro. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 3523/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo.
Requerimento solicitando envio de ofício a empresa Net Serviços de
Comunicação S/A, visando reparos nos cabos localizados na altura do número
339 da rua Santo Antônio, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando
fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
Processo nº. 3524/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando
envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas vias
Joaquim Nabuco, Conceição, José Ferrari e José de Alencar, no bairro Santo
Antônio. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é
esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3525/17.
Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia.
do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações das ruas Conselheiro
Antônio Prado, José do Patrocínio, Senador Vergueiro, Profª Maria Macedo e
Pernambuco, no Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso
da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo
nº. 3526/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando envio de
ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações das
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vias Fernando Ferrari, Antônio Benedetti Sobrinho, Gustavo Barroso e Villa
Lobos, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso
da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo
nº. 3532/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Requerimento solicitando inserção
em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à entidade beneficente Casa
Padre Luis Scrosoppi, pelos relevantes serviços prestados à comunidade de São
Caetano do Sul e região. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso
da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo
nº. 3533/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Requerimento solicitando envio
de ofício ao SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas, visando que proceda a estudos e orientação sobre o projeto "bazar
na garagem". Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra
é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº.
3536/17. Edison Roberto Parra. Requerimento solicitando inserção em Ata e
nos Anais de Voto de Congratulações pelos quarenta e cinco anos de ministério
e casamento do Bispo Agnaldo L. Sacramento, Presidente da Igreja Batista
Shalom de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém desejando
fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
Processo nº. 3540/17. Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando
envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas notadamente
nos períodos vespertino e noturno, nas imediações da rua 28 de Julho, bairro
Fundação. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é
esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3541/17.
Moacir Luiz Gomes Rubira. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia.
do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas notadamente nos períodos vespertino
e noturno, nas imediações da rua Votorantim, bairro Barcelona. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3542/17. Moacir Luiz Gomes
Rubira. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M,
visando rondas ostensivas notadamente nos períodos vespertino e noturno, nas
imediações da rua Bahia, bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 3558/17. Jander Cavalcanti de Lira e Francisco de
Macedo Bento. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto
de Congratulações ao D.D. Presidente do Partido Progressista no Estado de São
Paulo, o Excelentíssimo Deputado Federal Guilherme Mussi, que direcionou
verba de R$ 300.000,00 para obras de infraestrutura urbana em nosso
município, através de emenda parlamentar. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
rk

13

Câmara Municipal de São Caetano
do Sul
“Aprovado”. Processo nº. 3559/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki.
Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando
rondas ostensivas em todo o bairro com especial atenção na rua Pedro José
Lorenzini, Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº.
3560/17. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Requerimento solicitando envio de
ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em todo o bairro
Fundação, com especial atenção nas ruas Heloísa Pamplona, Perrella e Ceará.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3561/17.
Daniel Fernandes Barbosa. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos
Anais de Voto de Congratulações ao Senhor Douglas Bispo e toda sua
comunidade pela realização da belíssima Festa Cigana em nossa cidade, no
último dia 28 de maio de 2017. Colocado em discussão, ninguém desejando
fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
Processo nº. 3563/17. Eclerson Pio Mielo e outros. Requerimento solicitando
inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações ao Instituto General
Motors, à General Motors do Brasil e ao clube dos 30 da GM, pela doação de
mais de 3.000 peças para a Campanha do Agasalho 2017, do Fundo Social de
Solidariedade de São Caetano do Sul. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 3537/17. Maurício Fernandes da Conceição.
Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo
Pesar pelo falecimento do Senhor Jorge Correa Gonçalves. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 3562/17. Eclerson Pio Mielo.
Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo
Pesar pelo falecimento da Senhora Maria das Graças Mariano dos Santos.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. O Senhor Presidente
solicita um minuto de silêncio em memória dos senhores: Jorge Correa
Gonçalves e Maria das Graças Mariano dos Santos. Assim é procedido. Em
cumprimento ao disposto nas resoluções nº 538, de 12 de novembro de 1965, e
831, de 22 de setembro de 1993, o Sr, Presidente convida o Edil Ubiratan
Ribeiro Figueiredo para, em nome do Legislativo, fazer uso da palavra a fim de
saudar a data de “05 de junho”, alusiva ao “Dia Internacional do Meio
Ambiente”. Passa-se à fase de Explicação Pessoal. O Sr. Presidente procede à
chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Faz uso da palavra os Nobres
Edis: Anacleto Campanella Júnior, Edison Roberto Parra, Jander Cavalcanti de
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Lira, Moacir Luiz Gomes Rubira e Ricardo Andrejuk. Esgotada a fase de
Explicação Pessoal, passa-se à fase da Ordem do Dia. O 1º Secretário,
Vereador Maurício Fernandes da Conceição, procede à leitura das matérias da
Ordem do Dia. I - Processo nº 3009/15. Aparecido Inácio da Silva. 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 Mulher Cristã’
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. Para encaminhar votação, usa da palavra o Edil Jander Cavalcanti
de Lira. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º Turno”. “Publique-se”.
Item II - Processo nº 4356/15. Eder Xavier. 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 do Automodelismo’ 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”, com votos contrários de César Rogério Oliva e Ubiratan Ribeiro
Figueiredo. “Publique-se”. Item III - Processo nº 2632/17. Edison Roberto
Parra. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Denomina ‘Praça da
Bíblia’, o logradouro existente na confluência da Avenida Goiás, Rua Pedro
José Lorenzini e Avenida Senador Roberto Simonsen”. 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, usa da palavra o autor, Vereador
Edison Roberto Parra. Item IV - Processo nº 1776/14. Fabio Constantino
Palácio e Outros. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Emenda à Lei Orgânica
que “Altera dispositivos da Lei Orgânica do Município de São Caetano do Sul,
nos casos que especifica e dá outras providências”. Parecer da Comissão de
Justiça e Redação, deixando a critério do Plenário. Parecer da Comissão de
Finanças e Orçamento, favorável. Pela ordem, o Edil Anacleto Campanella
Júnior pede o arquivamento do Projeto de Emenda à Lei Orgânica. Pela ordem,
o Vereador Jander Cavalcanti de Lira questiona o pedido do líder. Após
consulta à assessoria jurídica, o Sr. Presidente sugere a continuidade da votação
ao projeto, o que foi aceito pelo autor do pedido. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. O Sr. Presidente
esclarece ao Plenário que, tratando-se de Projeto de Emenda à Lei Orgânica, a
matéria exige o quorum especial de 2/3 (dois terços) dos membros da Câmara.
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Esclarece, ainda, que a votação será nominal e os Vereadores que forem
favoráveis ao projeto deverão votar “Sim” e os que forem contrários deverão
votar “Não”. O Primeiro Secretário faz a chamada nominal dos Vereadores.
Encerrada a votação e registrados: 14 (quatorze) votos “NÃO”, 4 (quatro) votos
“SIM” e 1 (um) ausente. Por não alcançar o quorum de 2/3 (dois terços), o
Projeto de Emenda à Lei Orgânica fica “Rejeitado”. “Arquive-se”. Para
justificar o voto, usam da palavra os Edis: César Rogério Oliva, Jander
Cavalcanti de Lira, Anacleto Campanella Júnior e Edison Roberto Parra. Item
V - Processo nº 4964/14. Fabio Soares de Oliveira. 1ª Discussão e Votação do
Projeto de Lei que “Dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento,
transmissão de imagens em tempo real e divisórias de vidro transparente em
todos os pet-shops e assemelhados, instalados no Município de São Caetano do
Sul e dá outras providências”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação,
deixando a critério do Plenário. Parecer da Comissão de Finanças e
Orçamento, favorável. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso
da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Rejeitado”, com voto
contrário do Vereador Francisco de Macedo Bento. Item VI - Processo nº
0892/17. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 1ª 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 de Nossa Senhora do Rosário de Fátima’ 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 oito
minutos, encerrada a presente Sessão. Para constar é lavrada esta Ata, que lida
e achada conforme, será assinada pelos Srs. Presidente e o Primeiro Secretário.

ECLERSON PIO MIELO
PRESIDENTE
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