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10ª Sessão Ordinária 
em 12 de Maio de 2020 

 
 

ORDEM DO DIA 
 
 

1 – Ofício nº 198/2020, do Executivo 
 

  Veta totalmente o Autógrafo de Lei nº 004/2020, originário 
do Projeto de Lei nº 110/2019, de autoria do Vereador José 
Nilton Lima de Oliveira, que “Dispõe sobre a 
obrigatoriedade de instalação de faixa e/ou semáforo para 
travessia de pedestres no entorno de estabelecimentos de 
ensino, estabelecimentos de saúde e estabelecimentos que 
funcionam como centro de convivência para a 3ª (terceira) 
idade públicos e privados e dá outras providências”. 
Discussão e votação únicas (Art. 200, § 4º do Regimento 
Interno). 

 
 

2 – Ofício nº 199/2020, do Executivo 
 

  Veta totalmente o Autógrafo de Lei nº 005/2020, originário 
do Projeto de Lei nº 111/2019, de autoria do Vereador José 
Nilton Lima de Oliveira, que “Dispõe sobre o estímulo de 
atividades esportivas para idosos, criando o circuito do 
idoso no Município de Guarujá, e dá outras providências”. 
Discussão e votação únicas (Art. 200, § 4º do Regimento 
Interno). 

 
 

3 – Ofício nº 200/2020, do Executivo 
 

  Veta totalmente o Autógrafo de Lei nº 026/2020, originário 
do Projeto de Lei nº 038/2020, de autoria do Vereador Joel 
Agostinho de Jesus, que “Dispõe sobre a criação de 
estacionamento de bicicletas em locais abertos à frequência 
de público e dá outras providências”. Discussão e votação 
únicas (Art. 200, § 4º do Regimento Interno). 

 
4 – Requerimento nº 019/2020, do Vereador José Francinaldo 
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Ferreira de Vasconcelos (+09) 
 

  Requer a pautação, para a Ordem do Dia da próxima 
Sessão, do Projeto de Lei nº 027/2020, de autoria do 
Vereador José Francinaldo Ferreira de Vasconcelos, que 
“Dispõe sobre o tempo máximo para atendimento aos 
clientes em cartórios públicos no município de Guarujá e 
dá outras providências.”. Discussão e votação únicas, 
adiadas (Art. 176, § 2º do Regimento Interno). Já 
distribuído 

 
5 – Projeto de Lei nº 139/2019, do Vereador Fernando Martins 

dos Santos 
 

  “Dispõe sobre regulamentação de estacionamento em 
calçadas de estabelecimentos empresariais, comerciais e 
sem fins residenciais de destinar as calçadas públicas para 
estacionamentos exclusivos de seus clientes no Município 
de Guarujá”. Discussão e votação únicas, adiadas (Art. 
176, § 2º do Regimento Interno). Já distribuído. 

 
6 – Projeto de Lei nº 224/2019, do Vereador José Francinaldo 

Ferreira de Vasconcelos 
 

  “Dispõe sobre a apresentação de Artistas Locais na 
Abertura ou Encerramento de Shows Musicais que 
ocorrem no Município de Guarujá e dá outras 
providências”. Discussão e votação únicas, adiadas (Art. 
176, § 2º do Regimento Interno). Já distribuído. 

  
7 – Projeto de Lei nº 269/2019, do Vereador Raphael Vitiello 

Silva 
 

  “Dispõe sobre a cassação do alvará de funcionamento das 
empresas que descartem lixo de forma irregular no 
Município de Guarujá e dá outras providências”. Discussão 
e votação únicas, adiadas (Art. 176, § 2º do Regimento 
Interno). Já distribuído. 

 
 

8 – Projeto de Lei Complementar nº 010/2020, do Executivo 
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  “Altera dispositivos da Lei Complementar nº 179, de 13 de 

fevereiro de 2015, e dá outras providências”, com Parecer 
favorável do Relator Especial, Vereador Raphael Vitiello 
Silva. 2ª discussão e votação, adiadas (Art. 176, § 1º, “e” 
do Regimento Interno). Já distribuído. 

 
Obs: Durante o Expediente da respectiva Sessão Ordinária, os 

Senhores Vereadores poderão requerer a votação de proposituras em 
regime de urgência, o que acarretará no acréscimo de itens a serem 
apreciados na Ordem do Dia da mesma. 

 
 
Departamento Legislativo, em 06 de Maio de 2020. 

Fernando de Matos Fagundes 
Chefe do Departamento Legislativo 

De Acordo - Dr. Paulo Cesar Clemente 
Diretor Legislativo 
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