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ATA DA 28ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, 

DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL 

DE SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA 

NO PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, NO 

DÉCIMO QUARTO DIA DO MÊS DE 

DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E 

DEZESSETE. 

 

 

 

Às dez horas e vinte e cinco minutos, com a presença dos vereadores registrada 

em livro próprio, o Sr. Presidente, Vereador Eclerson Pio Mielo, declara aberta 

a Sessão. A seguir, passa a palavra ao 1º Secretário, Vereador Maurício 

Fernandes da Conceição, que procede à leitura da matéria da Ordem do Dia: 

Item I - Processo nº 7641/17. Prefeitura Municipal. 2ª Discussão e Votação 

Adiadas do Projeto de Lei que “Acrescenta o artigo 48-A na Lei nº 4.520, de 

11 de julho de 2007, que ‘Dispõe sobre as normas gerais de construção, 

administração pública ou particular e fiscalização de cemitérios no 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. O Presidente comunica ao Plenário que se encontram na Mesa duas 

Emendas ao Projeto de Lei. Colocado em discussão o projeto de Lei, sem 

prejuízo das emendas, faz uso da palavra o Vereador Jander Cavalcanti de Lira. 

Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Para 

encaminhar a votação faz uso da palavra o Vereador Anacleto Campanella 

Junior. Para fazer uso da palavra na tribuna, o Presidente solicita e o Vereador 

Moacir Luiz Gomes Rubira assume a presidência da Mesa. O Sr. Presidente, o 

Vereador Eclerson Pio Mielo, reassume a presidência da Mesa. Colocado em 

votação o projeto de lei, sem prejuízo das Emendas, fica “Aprovado em 2º 

Turno”. Em questão de ordem, o Nobre Edil Sidnei Bezerra da Silva solicita a 

dispensa da leitura,  a discussão em conjunto e votação das Emendas uma a 

uma. Colocado em votação o pedido do Vereador, fica “Aprovado”. Colocado 

em discussão as Emendas em conjunto e ninguém desejando fazer uso da 

palavra, é está encerrada. Colocada em votação a Emenda E-1, fica 

“Aprovada”. Colocada em votação a Emenda E-2, fica “Aprovada”. 

Remeta-se o projeto para a Comissão de Justiça e Redação para entrosamento 
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das Emendas e apresentar a Redação Final. Item II - Processo nº 8215/17. 

Prefeitura Municipal. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui o 

sistema de compensação de débitos, inscritos ou não em dívida ativa, por meio 

da prestação de serviços essenciais à saúde pública do Sistema Único de Saúde 

– SUS, definidos pela Secretaria Municipal de Saúde – SESAUD.”. Parecer da 

Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer da Comissão de Finanças e 

Orçamento, favorável. Colocado em discussão e ninguém mais desejando fazer 

uso da palavra, é está encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º 

Turno”. “Publique-se.” Item III - Processo nº 8216/17. Prefeitura Municipal. 

2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Institui e disciplina a 

Gratificação por Desempenho dos Agentes Comunitários de Saúde no 

Município de São Caetano do Sul.”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, 

favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. O 

Presidente comunica ao Plenário que se encontram na Mesa duas Emendas ao 

Projeto de Lei. Colocado em discussão, faz uso da palavra o Vereador Jander 

Cavalcanti de Lira. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra, é esta 

encerrada. Para encaminhar a votação, fazem uso da palavra os vereadores 

Anacleto Campanella Junior e Jander Cavalcanti de Lira. O Presidente solicita 

e o Vereador Ubiratan Ribeiro Figueiredo assume a presidência da Mesa. Para 

encaminhar à votação, faz uso da palavra o Vereador Eclerson Pio Mielo, em 

seguida reassume a presidência da Mesa. Colocado em votação, sem prejuízo 

das Emendas, fica “Aprovado em 2º Turno”. O Presidente solicita ao 1º 

Secretário a leitura das Emendas. Em questão de ordem, o Nobre Edil Sidnei 

Bezerra da Silva solicita a dispensa da leitura,  a discussão em conjunto e 

votação das Emendas uma a uma. Colocado em votação o pedido do Vereador, 

fica “Aprovado”. Colocado em discussão, o Vereador Jander Cavalcanti de 

Lira solicita o arquivamento das Emendas. Colocado em votação, fica 

“Aprovado”, o pedido de arquivamento das duas Emendas. Tendo as duas 

Emenda sido arquivadas, “Publique-se na forma original”. Item IV - 

Processo nº 8348/17. Prefeitura Municipal. 2ª Discussão e Votação do Projeto 

de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a celebrar parceria com a ‘Associação 

Patrulheiros Mirins de São Caetano do Sul – Oscar Klein’, para os fins que 

especifica.”. 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 V - Processo 

nº 8362/17. Prefeitura Municipal. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Autoriza o Poder Executivo a contratar segunda operação de crédito com o 

Banco do Brasil S.A., para implementação do Programa Eficiência Municipal 

e dá outras providências”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, 
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favorável. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. 

Colocado em discussão, o Vereador Daniel Fernandes Barbosa faz uso da 

palavra. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º Turno”, com votos 

contrários dos vereadores Jander Cavalcanti de Lira e Francisco de 

Macedo Bento. “Publique-se”. Item VI - Processo nº 8363/17. Prefeitura 

Municipal. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei Complementar que 

“Altera dispositivos da Lei Municipal nº 2.454, de 17 de outubro de 1977 e 

altera a redação do artigo 3º da Lei nº 5.359, de 28 de outubro de 2015 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 dos 

vereadores Jander Cavalcanti de Lira e Francisco de Macedo Bento. 

“Publique-se”. Esgotados os motivos que nortearam a presente convocação, o 

Presidente declara, às onze horas e vinte e nove 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 

 

MAURÍCIO FERNANDES DA 

CONCEIÇÃO 

1º SECRETÁRIO 


