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ATA DA 29ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA 

NO PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, 

AOS NOVE DIAS DO MÊS DE OUTUBRO 

DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO. 

 

 

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 28ª Sessão Ordinária 

é “Aprovada”. O Sr. Presidente comunica ao Plenário que se encontra presente 

o Sr. Thiago Auricchio, eleito Deputado Estadual nas eleições do último 

domingo. Para acompanhar os trabalhos, o Sr. Presidente, sob a licença dos 

Nobres Edis, convida e o  Sr. Thiago Aurícchio toma assento à Mesa. A seguir, 

o Sr. Presidente passa a palavra ao 1º Secretário, Vereador Maurício Fernandes 

da Conceição, que procede à leitura das matérias destinadas ao Expediente. 

Processo nº. 2272/18. Prefeitura Municipal. Ofício encaminhando cópia dos 

Balanços Financeiros da Prefeitura Municipal do exercício de 2.018. “À 

Comissão de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 1121/18. Prefeitura 

Municipal. Ofícios do Senhor Prefeito Municipal, encaminhando cópias dos 

Decretos: nº 11.328, de 05/09/18; nº 11.332, de 13/09/18; nº 11.337, de 

26/09/18. “Ciente”. Processo nº. 5164/18. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto 

de Lei que "Dispõe sobre a divulgação pelo Poder Executivo da lista detalhada 

das obras públicas em andamento no município de São Caetano do Sul" e dá 

outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 

Orçamento”. Processo nº. 5172/18. Jander Cavalcanti de Lira. Projeto de Lei 

que "Institui, no âmbito do município de São Caetano do Sul, a 'Política de 

Desenvolvimento do Uso de Veículos Automotores Impulsionados à Energia 

Elétrica ou à Hidrogênio' e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça 

e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5180/18. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Altera a redação do 

art. 6º da Lei nº 3.722, de 20 de outubro de 1998, que dispõe sobre as normas 

de higiene obrigatórias nos estabelecimentos que trabalham com alimentos e 

dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças 

e Orçamento”. Processo nº. 5181/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Projeto de Lei que "Altera a redação do art. 4º da Lei nº 3.739, de 02 de 

dezembro de 1998, que disciplina a execução de publicações que apresentem 

fotos ou desenhos atentatórios à moral e aos bons costumes e dá outras 
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providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 

Orçamento”. Processo nº. 5183/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Projeto 

de Lei que "Altera a ementa e o artigo 1º, ambos da Lei nº 3.405, de 27 de 

março de 1995, que dispõe sobre lugares reservados aos deficientes, idosos e 

gestantes em eventos culturais, artísticos ou esportivos, promovidos pela 

administração direta ou indireta do Poder Executivo.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5187/18. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Altera a redação do 

art.1º da Lei n° 3.795, de 17 de maio de 1999, que instituiu a Campanha 

Municipal Permanente de Alfabetização de Adultos.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5188/18. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Altera a redação do 

art. 1º da Lei nº 4.009, de 08 de novembro de 2001, que estabelece a 

obrigatoriedade de inscrição aos aplicadores de tatuagens e adornos, na forma 

que especifica, no município de São Caetano do Sul e dá outras providências.". 

“Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo 

nº. 5189/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que 

"Altera a redação do art. 3º, art. 6º e seu § 1º e § Único do art. 7º da Lei nº 

3.583, de 12 de novembro de 1997, que dispõe sobre a gratuidade nos 

transportes coletivos aos munícipes, portadores de deficiência, aposentados por 

invalidez e acompanhantes, e dá outras providências.". “Às Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5190/18. Sueli 

Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Altera a redação dos 

artigos 2º, 5º, 6º e 7º da Lei 3.711 de 22 de setembro de 1998 que instituiu no 

âmbito do município, o programa 'Música Para a Comunidade' e dá outras 

providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 

Orçamento”. Processo nº. 5191/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da 

Silva. Projeto de Lei que "Altera a redação do § 1º e do § 3º do art. 1º da Lei nº 

4.199, de 18 de fevereiro de 2004, que instituiu o serviço gratuito de exames 

para detecção precoce do câncer de próstata à população masculina acima de 

50 (cinquenta) anos e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5208/18. 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 Conscientização sobre 

a Doença Celíaca' e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 5209/18. Marcos Sergio 

Gonçalves Fontes. Projeto de Lei que "Institui o 'Programa Ecoponto Solidário', 

no âmbito do município de São Caetano do Sul e dá outras providências.". “Às 

Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 

5210/18. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Projeto de Lei que "suprime o § 1º do 
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artigo 27 da Lei nº 4.068, de 07 de junho de 2002, que dispõe sobre o controle 

de zoonoses no município de São Caetano do Sul e dá outras providências.". 

“Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo 

nº. 5161/18. César Rogério Oliva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a instalação de rede de proteção sobre a quadra de vôlei, existente 

no parque Chico Mendes, na avenida Fernando Simonsen, 566, bairro São José. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5165/18. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando a poda 

da árvore localizada à avenida Paraíso, 882, bairro Oswaldo Cruz. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 5166/18. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a revitalização da passagem subterrânea 

Gabriel Zambrana, localizada sob a linha férrea, no Centro de São Caetano do 

Sul, e sua adequação às normas de acessibilidade das pessoas com deficiência 

ou com mobilidade reduzida. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5167/18. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a implantação no corredor central de ciclovia em toda a extensão 

da avenida Goiás. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5168/18 e 5169/18. 

Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito 

Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: que solicite 

ao sindico do prédio para que este faça valer o artigo 1º e seguintes da Lei 

Municipal nº 3.748, de 15 de dezembro de 1998, no âmbito do respectivo 

condomínio residencial, para a instalação da lixeira na rua Ceará, esquina com 

rua Rio Branco, bairro Fundação; e o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, 

versando sobre a criação de um programa de atendimento médico nas creches 

municipais de São Caetano do Sul. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 

5170/18. Eclerson Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a reabertura da agência de administração do bairro Prosperidade, 

popularmente conhecida como Subprefeitura do Prosperidade. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 5173/18. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao Senhor 

Prefeito Municipal objetivando a melhoria da iluminação em toda extensão da 

avenida Lions Club, em especial a iluminação da praça localizada entre esta 

avenida e a avenida Tietê, bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. 

Processos nºs. 5174/18 e 5175/18. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias 

para o Município: o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre o 

exame anual de próstata para os servidores municipais e para trabalhadores das 

empresas terceirizadas contratadas, acima de 40 anos; e o envio de Projeto de 

Lei a esta Edilidade, versando a obrigatoriedade do exame anual de mamografia 

para as mulheres servidoras públicas e trabalhadoras das empresas contratadas. 

“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5177/18 a 5179/18. Marcos Sergio 
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Gonçalves Fontes. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: que seja instalada uma base de 

segurança da Guarda Civil Municipal ou da Polícia Militar na praça Prefeito 

Luiz Olinto Tortorello, localizada na avenida Goiás, nº 500, com rua Manoel 

Coelho e rua Rio Grande do Sul; determinar a Guarda Civil Municipal, rondas 

intensivas noturnas de ciclistas da GCM, nos parques e praças da cidade; e a 

implementação do projeto "Leitura na Escola, Ética e Cidadania". “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 5182/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação 

ao Senhor Prefeito Municipal objetivando disponibilizar carrinho de bebê nas 

repartições públicas do município de São Caetano do Sul. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processos nºs. 5185/18 e 5186/18. Sueli Aparecida Nogueira 

Ferreira da Silva. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: a poda de árvore na rua São Paulo, 

970, bairro Cerâmica; e a colocação da tampa faltante na calçada da rua 28 de 

Julho, 280, bairro Fundação. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5192/18. 

Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando a retirada de uma árvore e o replantio de outra na rua Campinas, nº 

66, bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5194/18 e 5195/18. 

Eduardo José Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as 

seguintes benfeitorias para o Município: manutenção dos brinquedos da área 

de lazer infantil do Espaço Verde Chico Mendes; e a instalação de "container", 

para depósito de lixo, nas imediações da rua aguapeí e avenida Paranapanema, 

no bairro Nova Gerty. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 5196/18 a 

5204/18. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: o combate de 

escorpiões na rua Romão Belchior Peres, bairro Olímpico, no Cemitério da 

Saudade, bairro Cerâmica e no bairro Fundação; a viabilidade de realizar 

manutenção no espaço físico, implantar cursos no CCZ - Centro de Controle de 

Zoonoses de São Caetano do Sul - bairro Mauá; instalar maior número de 

hidrantes nos bairros da cidade mais propensos a enchentes; a instalação de 

agência dos Correios na região do bairro São José; a instalação de cobertura 

(abrigo) no ponto de parada de ônibus, localizado na rua Amazonas, nº 2628, 

Centro; criar a ouvidoria especializada no atendimento de professores da Rede 

Municipal de Ensino; verificar a possibilidade de instalar bibliotecas nas UBSs, 

hospitais e nos próprios públicos do município; instituir visita de alunos do 

último ano da fase pré-escolar ao primeiro ano das unidades de ensino 

fundamental; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas nas 

imediações da COOP, localizada à rua Joana Angélica, bairro Barcelona. “Ao 

Senhor Prefeito”. Processo nº. 5206/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes e 

Daniel Fernandes Barbosa. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 
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objetivando o envio de Projeto de Lei a esta Edilidade, versando sobre o 

"Programa de Homeopatia". “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 5207/18. 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal 

objetivando que seja instalada no prédio cito à rua Major Carlos Del Prete, 651, 

Centro, onde localiza-se o "Atende Fácil", a internet Wi-Fi. “Ao Senhor 

Prefeito”. Processo nº. 5176/18. Marcos Sergio Gonçalves Fontes. 

Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando a 

instalação de uma base de segurança na avenida Goiás, 500, praça Luiz Olinto 

Tortorello, com rua Manoel Coelho e rua Rio Grande do Sul, bairro Santo 

Antônio. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é 

esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5193/18. 

Eduardo José Vidoski. Requerimento solicitando envio de ofício à empresa 

AES Eletropaulo - SCS, visando providências quanto aos fios pendentes na rua 

Nossa Senhora da Candelária, altura do número 252, bairro Oswaldo Cruz. 

Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta 

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5205/18. 

Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º 

BPM-M, visando rondas ostensivas e policiamento constante nas proximidades 

da COOP, localizada à rua Joana Angélica - bairro Santa Maria. Colocado em 

discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado 

em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 5061/18. Jander Cavalcanti de Lira 

e outros. Requerimento solicitando envio de ofício à secretaria competente, 

visando informações referente o plano de saúde dos servidores de São Caetano 

do Sul, devido a mensagem que apareceu no site da empresa, onde era retirado 

um ponto de atendimento. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer 

uso da palavra é esta encerrada. Para encaminhar a votação, fazem uso da 

palavara os vereadores: Jander Cavalcanti de Lira, Anacleto Campanella 

Junior, Moacir Luiz Gomes Rubira e César Rogério Oliva. Colocado em 

votação, fica "Rejeitado, com votos favoráveis dos vereadores César 

Rogério Oliva, Francisco de Macedo Bento, Jander Cavalcnti de Lira e 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo". Processo nº. 5171/18. Jander Cavalcanti de 

Lira. Requerimento solicitando envio de ofício à Universidade Municipal de 

São Caetano do Sul - USCS, visando informações sobre a utilização de recursos 

públicos nas viagens do Magnífico Reitor da USCS. Colocado em discussão, 

fazem uso da palavra os vereadores Jander Cavalcanti de Lira e César Rogério 

Oliva. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. O 

Presidente comunica que, em virtude de haver esgotado o tempo regimental 

para a fase do Expediente, o encaminhamento da votação e a votação ficam 

adiados para a próxima Sessão Ordinária. Processo nº. 5163/18. Olyntho 

Sequalini Voltarelli. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de 
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Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do Senhor Edson Augusto. 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. Para fazer um pronunciamento na tribuna, o Sr. Presidente 

passa a palavra ao Sr. Thiago Auricchio. Assim é procedido. A seguir, o Sr. 

Presidente procede à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Fazem 

uso da palavra os Nobre Edis: Adauto Osvaldo Reggiani, Anacleto Campanella 

Junior, César Rogério Oliva e Daniel Fernandes Barbosa. O Sr. Presidente 

solicita e o Vereador Maurício Fernandes da Conceição assume a presidência 

da Mesa, que procede à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Faz 

uso da palavra o Nobre Edil: Eclerson Pio Mielo, que em seguida reassume a 

presidência da Mesa. O Sr. Presidente comunica ao Plenário que o Sr. Thiago 

Auricchio, agradece as saudações recebidas, pedindo licença para se retirar a 

fim de atender compromissos assumidos anteriormente. Assim é procedido. O 

Sr. Presidente procede à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Faz 

uso da palavra o Nobre Edil: Edison Roberto Parra. O Sr. Presidente solicita e 

o Vereador Maurício Fernandes da Conceição assume a presidência da Mesa, 

que procede à chamada nominal alfabética dos Srs. Vereadores. Fazem uso da 

palavra os Nobres Edis: Eduardo José Vidoski, Jander Cavalcanti de Lira, 

Marcos Sergio Gonçalves Fontes, Olyntho Sequalini Voltarelli, Ricardo 

Andrejuk e Sidnei Bezerra da Silva. Para fazer um comunicado relevante, faz 

uso da palavra o Vereador Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Ninguém mais 

desejando fazer o uso da palavra, é esgotada a fase de Explicação Pessoal. 

Passa-se à fase da Ordem do Dia. O 2º Secretário, Moacir Luiz Gomes Rubira, 

procede à leitura da Ordem do Dia. Item I - Processo nº 4921/18. Prefeitura 

Municipal. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o Programa 

‘Leite é Vida’ do Município de São Caetano do Sul 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”. Item II - Processo nº 1263/16. Maurício Fernandes da 

Conceição. Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e 

Redação, opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Institui 

o estímulo à conscientização sobre a pediculose (piolho) e à orientação sobre o 

seu tratamento e a higiene capilar, no âmbito da Rede Municipal de Ensino de 

São Caetano do Sul e dá outras providências”.  O Sr. Presidente reassume a 

presidência da Mesa. Colocado em discussão, o autor, Vereador Maurício 

Fernandes da Conceição pede o arquivamento do Projeto de Lei. Ninguém mais 
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desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, o 

pedido de arquivamento do Projeto de Lei fica “Aprovado”. “Arquive-se”. 

Item III - Processo nº 7830/17. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 

Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, 

opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Altera a redação 

da ementa e do artigo 1º da Lei nº 4.191, de 8 de dezembro de 2003, que 

instituiu a ‘Semana Municipal de Orientação e Prevenção Dentária às Famílias 

Carentes’ e dá outras providências.” O Sr. Presidente comunica ao Plenário que 

se encontra na Mesa, pedido de arquivamento, efetuado pelo autora do Projeto 

de Lei, Vereadora Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. 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 IV - Processo nº 7925/17. Francisco de Macedo Bento. Discussão e 

Votação Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, opinando pela 

inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a disponibilização 

de macas e cadeiras de rodas, com dimensões apropriadas aos pacientes obesos 

nos hospitais e pronto-socorros do Município de São Caetano do Sul e dá outras 

providências”. O Sr. Presidente comunica ao Plenário que se encontra na Mesa, 

pedido de arquivamento, efetuado pelo autor do Projeto de Lei, Vereador 

Francisco de Macedo Bento. 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 

0101/18 Carlos Humberto Seraphim. 1ª Discussão e Votação do Projeto de Lei 

que “Dispõe sobre a proibição de depósito de qualquer espécie de lixo em área 

não destinada a depósito ou coleta, no âmbito do Município de São Caetano do 

Sul 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”. O Sr. 

Presidente comunica a inversão de pauta, antecipando-se o Processo VI ao 

Processo V, e passa a palavra ao 2º Secretário, que dá continuidade à leitura da 

Ordem do Dia. Item V - Processo nº 9029/17. Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão de Justiça e Redação, 

opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a 

proibição da exposição de animais exóticos e silvestres, no âmbito do 

Município de São Caetano do Sul e dá outras providências”. Colocado em 

discussão, o autor, Vereador Ubiratan Ribeiro Figueiredo 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 0420/18. 
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Eduardo José Vidoski e 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 Prevenção e 

Conscientização sobre a Síndrome da Morte Súbita Infantil – SMSI’ 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”. Item VIII - Processo nº 0647/18. 

César Rogério Oliva. Discussão e Votação Únicas do Parecer da Comissão de 

Justiça e Redação, opinando pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei que 

“Acrescenta o inciso XI e os §§ 1º, 2º e 3º ao artigo 14 da Lei nº 4.992, de 20 

de abril de 2011, que ‘Institui o Plano de Arborização Urbana do Município de 

São Caetano do Sul e dá outras providências’.” O Sr. Presidente comunica ao 

Plenário que se encontra na Mesa, pedido de arquivamento, efetuado pelo 

autor do Projeto de Lei, Vereador César Rogério Oliva. Colocado em discussão 

e ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Colocado em 

votação o pedido de arquivamento, fica “Aprovado”. “Arquive-se.” 

Esgotados os motivos que nortearam a presente convocação, o Sr. Presidente 

declara, às dezenove horas e quarenta e cinco minutos, encerrada a presente 

Sessão. Para constar é lavrada esta Ata, que lida e achada conforme, será 

assinada pelos Senhores Presidente e Primeiro Secretário. .................................. 
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