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ATA DA 30ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DA 

3ª SESSÃO LEGISLATIVA, DA 17ª 

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

SÃO CAETANO DO SUL, REALIZADA NO 

PLENÁRIO DOS AUTONOMISTAS, AO 

DÉCIMO SEGUNDO DIA DO MÊS DEZEMBRO 

DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE, LOGO 

APÓS O ENCERRAMENTO DA 29ª SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA. 

 

Às dezesseis horas e dezessete 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 

Olyntho Sequalini Voltarelli, que procede à leitura da matéria da Ordem do Dia: 

Item - I Processo nº 0502/19. Prefeitura Municipal. 2ª Discussão e Votação do 

Projeto de Lei que “Dispõe sobre a ordenação dos elementos que integram a 

paisagem urbana 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. O Sr. Presidente comunica ao Plenário que 

para o referido projeto, encontram-se na Mesa 05 (cinco) Emendas e que a 

discussão e a votação serão realizadas sem prejuízo das emendas. Colocado em 

discussão, faz uso da palavra o Vereador César Rogério Oliva. Ninguém mais 

desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica 

“Aprovado e 2º Turno, sem prejuízo das emendas”. O Edil Anacleto 

Campanella Junior solicita que a leitura das Emendas seja dispensada, que a 

discussão seja feita em conjunto e que a votação das emendas ocorra em 

separado. Colocado em votação, o pedido da dispensa da leitura das Emendas, a 

discussão em conjunto e a votação das emendas em separado, fica “Aprovado”. 

Colocadas as Emendas em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra, 

é esta encerrada. Colocada em votação a Emenda E-1, fica “Rejeitada, com 

votos favoráveis dos vereadores: César Rogério Oliva, Jander Cavalcanti de Lira 

e Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Colocada em votação a Emenda E-2, fica 

“Rejeitada, com votos favoráveis dos vereadores: César Rogério Oliva, Jander 

Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Colocada em votação a 

Emenda E-3, fica “Rejeitada, com votos favoráveis dos vereadores: César 

Rogério Oliva, Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo. 

Colocada em votação a Emenda E-4, fica “Rejeitada, com votos favoráveis dos 

vereadores: César Rogério Oliva, Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo. Colocada em votação a Emenda E-5, fica “Rejeitada, com votos 
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favoráveis dos vereadores: César Rogério Oliva, Jander Cavalcanti de Lira e 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Tendo as Emendas sido todas rejeitadas, o Sr. 

Presidente solicita que “Publique-se o Projeto em sua forma original”. Para 

declarar voto, faz uso da palavra o vereador Anacleto Campanella Junior. Item 

- II Processo nº 4997/19. Prefeitura Municipal. 2ª Discussão e Votação do 

Projeto de Lei que “Aprova as atualizações do Plano Municipal de Cultura de 

São Caetano do Sul instituído nos termos da Lei Municipal nº 5.159, de 06 de 

novembro de 2013.”. 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 5198/19. Prefeitura Municipal. 2ª Discussão e Votação do Projeto 

de Lei Complementar que “Altera dispositivos das Leis Municipais nº 2.454, de 

17 de outubro de 1977, nº 3.347, de 21 de janeiro de 1994, nº 5.258, de 10 de 

dezembro de 2014, nº 5.562, de 28 de setembro de 2017 e Lei Municipal nº 

3.944, de 06 de dezembro de 2000 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 - IV Processo nº 5608/19. Prefeitura Municipal. 2ª 

Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Autoriza a municipalização da 

Creche Zilda Natel 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 - V Processo nº 5609/19. Prefeitura Municipal. 2ª Discussão e 

Votação do Projeto de Lei que “Aprova o quadro de pessoal da Fundação Pró-

Memória 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 Sr. Presidente comunica ao Plenário que para o referido projeto, 

encontram-se na Mesa 02 (duas) Emendas e que a discussão e a votação serão 

realizadas sem prejuízo das emendas. Colocado em discussão, ninguém 

desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica 

“Aprovado e 2º Turno, sem prejuízo das emendas, com votos contrários dos 

vereadores Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. 

Colocadas as Emendas em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra, 

é esta encerrada. Colocada em votação a Emenda E-1, fica “Rejeitada, com 

votos favoráveis dos vereadores: Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo. Colocada em votação a Emenda E-2, fica “Rejeitada, com votos 

favoráveis dos vereadores: Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro 
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Figueiredo. Tendo as Emendas sido todas rejeitadas, o Sr. Presidente solicita 

que “Publique-se o Projeto em sua forma original”. Item - VI Processo nº 

5610/19. Prefeitura Municipal. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que 

“Cria a ‘Câmara de Conciliação de Precatórios – CCP’; dispõe sobre os critérios 

para a celebração de acordos para o pagamento de precatórios, conforme previsto 

no inciso III, do art. 97 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias 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 - VII 

Processo nº 5867/19. Prefeitura Municipal. 2ª Discussão e Votação do Projeto 

de Lei que “Abre créditos adicionais suplementares da Prefeitura Municipal de 

São Caetano do Sul, da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, do 

Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental de São Caetano do Sul – 

SAESA, da Fundação Municipal Anne Sullivan, da Fundação das Artes 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 2º Turno, com votos 

contrários dos vereadores: Jander Cavalcanti de Lira e Ubiratan Ribeiro 

Figueiredo.”. “Publique-se.” Item - VIII Processo nº 5868/19. Prefeitura 

Municipal. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre 

incentivos à regularização de edificações com medidas compensatórias e dá 

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

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

comunica ao Plenário que para o referido projeto, encontra-se na Mesa Emenda 

Única e que a discussão e a votação serão realizadas sem prejuízo da emenda. 

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

encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º Turno, sem prejuízo 

da emenda”. Colocada Emenda Única discussão, ninguém desejando fazer uso 

da palavra, é esta encerrada. Colocada em votação a Emenda Única, fica 

“Rejeitada, com votos favoráveis dos vereadores Jander Cavalcanti de Lira 

e Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. Tendo a Emenda Única sido rejeitada, o Sr. 

Presidente solicita que “Publique-se o Projeto em sua forma original”. Para 

declarar voto, faz uso da palavra o Vereador Olyntho Sequalini Volatareli. Item 

- IX Processo nº 6025/19. Prefeitura Municipal. 2ª Discussão e Votação do 

Projeto de Lei que “Cria vagas de empregos públicos permanentes de auxiliar de 

primeira infância – API e agente comunitário de saúde no Quadro de Empregos 

e Salários da Prefeitura do Município de São Caetano do Sul e dá outras 

providências”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer da 
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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 - X Processo nº 6026/19. 

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

dispositivos da Lei Municipal nº 5.087, de 29 de junho de 2012, que institui a 

gratificação pelo exercício de Atividade Operacional Diferenciada de Segurança 

em situações ou eventos especiais aos servidores da Guarda Civil Municipal que 

especifica e dá outras providências”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, 

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

Presidente comunica ao Plenário que para o referido projeto, encontram-se na 

Mesa 03 (três) Emendas e que a discussão e a votação serão realizadas sem 

prejuízo das emendas. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da 

palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado e 2º Turno, 

sem prejuízo das emendas”. Colocada em votação a Emenda E-1, fica 

“Rejeitada, com votos favoráveis dos vereadores: Jander Cavalcanti de Lira e 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Colocada em votação a Emenda E-2, fica 

“Rejeitada, com votos favoráveis dos vereadores: Jander Cavalcanti de Lira e 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Colocada em votação a Emenda E-3, fica 

“Rejeitada, com votos favoráveis dos vereadores: Jander Cavalcanti de Lira e 

Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Tendo as Emendas sido todas rejeitadas, o Sr. 

Presidente solicita que “Publique-se o Projeto em sua forma original”. Item 

- XI Processo nº 6027/19. Mesa Diretora. 2ª Discussão e Votação do Projeto de 

Lei que “Concede abono aos servidores públicos da Câmara Municipal de São 

Caetano do Sul, no mês de dezembro de 2019 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.” O Sr. Presidente faz comunicados relevantes ao 

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

Presidente declara, às dezesseis horas e quarenta e dois 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 

OLYNTHO SEQUALINI VOLTARELLI 

                            1º SECRETÁRIO 

 

 


