ATA DA 20ª SESSÃO ORDINÁRIA, DA 3ª
SESSÃO
LEGISLATIVA,
DA
17ª
LEGISLATURA,
DA
CÂMARA
MUNICIPAL DE SÃO CAETANO DO SUL,
REALIZADA
NO
PLENÁRIO
DOS
AUTONOMISTAS, AOS VINTE E CINCO
DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE
DOIS MIL E DEZENOVE.

Às dezenove horas e cinquenta e seis 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 19ª Sessão
Ordinária é “Aprovada”. A seguir, passa a palavra ao 1º Secretário, Vereador
Olyntho Sequalini Voltarelli, que procede à leitura das matérias destinadas ao
Expediente. Processo nº. 1457/19. Diretoria de Orçamento e Finanças.
Ofício encaminhando os Balancetes Financeiros, Patrimonial, bem como o
das Despesas e da Receita, referente ao exercício de 2019. “À Comissão de
Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2770/19. Prefeitura Municipal.
Projeto de Lei que "Dispõe sobre a criação do Cadastro Único do Cidadão 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. 2771/19. Prefeitura Municipal. Projeto de Lei Complementar que "Dispõe
sobre a Criação do Centro de Estudos de Línguas do Ensino Fundamental,
Criação de Empregos e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça
e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2791/19. Prefeitura
Municipal. Projeto de Lei que "Autoriza a recomposição monetária da tabela
de vencimentos dos servidores públicos municipais e dá outras providências.".
“Às Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”.
Processo nº. 2765/19. Anacleto Campanella Junior. Projeto de Lei que
"Institui o 'Programa Horta Comunitária e Familiar', 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. 2768/19. Ubiratan
Ribeiro Figueiredo e Anacleto Campanella Junior. Projeto de Lei que "Institui
o Estatuto da Defesa e Proteção dos Animais, 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. 2798/19. Sueli
Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Projeto de Lei que "Institui, no
Calendário Oficial de Datas e Eventos do Município de São Caetano do Sul,
a 'Semana de Integração e Conscientização dos Jovens e Adolescentes na
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Política', e dá outras providências.". “Às Comissões de Justiça e Redação e
de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2808/19. Maurício Fernandes da
Conceição. Projeto de Lei que "Institui, no Calendário Oficial de Datas e
Eventos do Município de São Caetano do Sul, a 'Semana de Conscientização
e Prevenção á Intoxicação Alimentar' e dá outras providências.". “Às
Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo
nº. 2814/19. Mesa Diretora. Projeto de Resolução que “Altera a redação e
acrescenta dispostivos à Resolução nº 1045, de 13 de março de 2019, que
'Reorganiza a Estrutura Administrativa da Câmara Municipal de São Caetano
do Sul, reequaciona seu Organograma' e dá outras providências”. “Às
Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo
nº. 2777/19. Carlos Humberto Seraphim. Projeto de Decreto Legislativo que
"Concede título de 'Cidadão Sulsancaetanense' ao Senhor Fernando Trincado
Simon, pelos relevantes serviços prestados ao município.". “Às Comissões de
Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento”. Processo nº. 2764/19.
Anacleto Campanella Junior. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando que seja realizada a repintura da faixa de pedestre na avenida
Paraíso, n° 520, defronte a EMEF Prof. Olyntho Voltarelli Filho. “Ao Senhor
Prefeito”. Processo nº. 2766/19. Marcel Franco Munhoz. Indicação ao
Senhor Prefeito Municipal objetivando instalação de redutor de velocidade
(lombofaixa) defronte à Escola Municipal de Educação Infantil Romeu
Fiorelli, localizada na rua dos Berilos nº 113 – Prosperidade. “Ao Senhor
Prefeito”. Processo nº. 2767/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva.
Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando instituir o Programa de
Terapias Naturais no município. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº.
2769/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Indicação ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando a avaliação técnica de duas árvores da rua
Roma, 155, bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2772/19.
Olyntho Sequalini Voltarelli. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando a criação de uma comissão composta pela Secretária de Obras e
Habitação, engenheiros, arquitetos, demais quadros técnicos da SEOHAB que
for necessário, bem como, a participação de membros do Sindicato e
Associação de Engenheiros e Arquitetos de São Caetano do Sul, Sociedade
Civil e outros, com a finalidade de discutir e traçar diretrizes para a elaboração
de um Código de Obras Municipal. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs.
2773/19 e 2774/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicações ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município:
providências no sentido de realizar a restauração da calçada situada na rua
Oriente, altura do número 241, esquina com a rua Conselheiro Lafaiette,
bairro Barcelona; e providências no sentido de realizar estudos para
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tratamento de possível infestação de cupins na árvore localizada na rua
Oriente, altura do número 241, esquina com a rua Conselheiro Lafaiette,
bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2776/19. Caio
Eduardo Kin Jesus Funaki. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal
objetivando determinar a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas
diuturnamente, com maior frequência, por toda extensão da rua Conselheiro
Lafaiette e adjacentes, no bairro Barcelona. “Ao Senhor Prefeito”. Processo
nº. 2778/19. Carlos Humberto Seraphim. Indicação ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando a instalação de bancos no canteiro central da avenida
Presidente Kennedy. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2779/19. Eclerson
Pio Mielo. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando estudo e
criação de um ambulatório municipal de medicina e segurança do trabalho,
com a finalidade de tratar doenças profissionais e aconselhar, quando
solicitado pelas empresas, na prevenção de doenças decorrentes da atividade
laboral, bem como, indicar e assessorar na prevenção de acidentes no trabalho
e a utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI's). “Ao Senhor
Prefeito”. Processo nº. 2783/19. Maurício Fernandes da Conceição.
Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando elaborar estudos para a
viabilidade de uma lombofaixa de fronte a EMEI Octávio Tegão, rua Capivari,
627 , bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2788/19 e 2789/19.
Marcel Franco Munhoz. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando
as seguintes benfeitorias para o Município: a implantação de mão única de
direção na rua Giovanni Thomé, no trecho entre as ruas São Paulo e Lemos
Monteiro – bairro Olímpico; e determinar a Guarda Civil Municipal, rondas
intensivas na rua Giovanni Thomé, principalmente nas proximidades da praça
Salvador Quero Lopes, no bairro Olímpico. “Ao Senhor Prefeito”. Processos
nºs. 2792/19 a 2797/19. Moacir Luiz Gomes Rubira. Indicações ao Senhor
Prefeito Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município:
implantação de sinalização de solo para deficiente visual, em toda a extensão
(entrada e saída) da Pinacoteca Municipal, na avenida Dr. Augusto de Toledo,
nº 255, bairro Santa Paula; a criação de um canteiro na árvore na calçada da
rua Bom Pastor, nº 1170, bairro Oswaldo Cruz; o recapeamento asfáltico na
avenida Tijucussú, 510, no bairro Olímpico; estudos para criação de um
“Espaço Pet” na praça dos Imigrantes, na rua Benito Campoi, nº 67 com a
avenida Presidente Kennedy, bairro Olímpico; estudos para realizar a
instalação de placas indicativas para os donos de animais de estimação jogar
os dejetos nas lixeiras instaladas em toda a extensão da avenida Presidente
Kennedy; e o recapeamento asfáltico na rua Emílio Rossi, bairro Barcelona.
“Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs. 2801/19 a 2805/19. Eduardo José
Vidoski. Indicações ao Senhor Prefeito Municipal objetivando as seguintes
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benfeitorias para o Município: que realize a repintura da sinalização “devagar”
na rua Giácomo Dalcin, altura do número 429, bairro Mauá; que realize a
repintura da sinalização “pare” na rua Giácomo Dalcin, altura do número 429,
bairro Mauá; a repintura da demarcação de solo que indica ponto de parada de
ônibus, localizado na rua dos Meninos, esquina com a rua Capivari, bairro
Mauá; a repintura da sinalização “pare” na rua Paschoalina, esquina com a rua
Lourdes, bairro Nova Gerty; e a repintura da faixa de travessia de pedestres
localizada na rua Issaco Coppini, esquina com a rua Coelho Netto, bairro
Oswaldo Cruz. “Ao Senhor Prefeito”. Processo nº. 2807/19. Jander
Cavalcanti de Lira. Indicação ao Senhor Prefeito Municipal objetivando que
viabilize a remoção da caçamba coletora de lixo que se encontra na frente
EME Professora Alcina Dantas Feijão e ao lado da bica Capivari, para uma
distância mínima de 50 metros. “Ao Senhor Prefeito”. Processos nºs.
2815/19 a 2818/19. Eclerson Pio Mielo. Indicações ao Senhor Prefeito
Municipal objetivando as seguintes benfeitorias para o Município: determinar
a Guarda Civil Municipal, rondas intensivas no espaço que abriga as torres da
Enel, entrada localizada na rua Manoel Coelho, altura do nº 255 e saída na rua
Alagoas – Centro; a substituir o mobiliário das salas de aula na EME Alcina
Dantas Feijão; a manutenção geral do calçamento no entorno da praça
localizada na rua Domitila – bairro Mauá; e a limpeza geral no entorno da
praça localizada na rua Domitila – bairro Mauá. “Ao Senhor Prefeito”.
Processo nº. 2775/19. Caio Eduardo Kin Jesus Funaki. Requerimento
solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas
diuturnamente, com maior frequência, por toda a extensão da rua Conselheiro
Lafaiette e adjacentes, no bairro Barcelona. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 2781/19. Maurício Fernandes da Conceição.
Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
Congratulações aos paratletas da Equipe de Paranatação de São Caetano, pela
3ª classificação no Campeonato Paulista de Inverno, III Troféu Daniel Dias,
realizado no último dia 15 de junho, no Centro de Treinamento Paralímpico,
no Ibirapuera, em São Paulo. Colocado em discussão, ninguém desejando
fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 2782/19. Maurício Fernandes da Conceição.
Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia. do 6º BPM-M, visando
rondas ostensivas e constantes na confluência das ruas Vanda e João Molinari,
ambas no bairro Boa Vista. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer
uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
Processo nº. 2785/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva.
Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
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Congratulações ao Prefeito José Auricchio Junior, que enviará Projeto de Lei
a esta casa, autorização para oferecer ensino de língua estrangeira para alunos
do ensino fundamental. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso
da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”.
Processo nº. 2786/19. Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva.
Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
Congratulações para o comando contra a dengue que reuniu agentes do CCZ
(Centro de Controle de Zoonoses), Agentes Comunitários de Saúde,
Atiradores do Tiro de Guerra 02-069 e voluntários da prefeitura e do SAESA.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2787/19.
Sueli Aparecida Nogueira Ferreira da Silva. Requerimento solicitando
inserção em Ata e nos Anais de Voto de Congratulações à Prefeitura
Municipal de São Bernardo do Campo, pelo Programa Remando para a Vida.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2790/19.
Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à 3ª Cia.
do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas nas imediações da rua Giovanni
Thomé, principalmente na praça Salvador Quero Lopes, no bairro Olímpico.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2799/19.
Magali Aparecida Selva Pinto e Sueli Aparecida Nogueira Ferrida da Silva.
Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de
Congratulações ao Fundo Social de Solidariedade, na pessoa da Primeira
Dama Drª Denise Auricchio, pelo lançamento do programa Elas por Elas.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2809/19.
Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos
Anais de Voto de Congratulações ao comerciante Valter Baldo (Mineiro, do
Boteco Zé do Brejo), extensivo à sua equipe por sua dedicação e qualidade no
atendimento e na excelência dos serviços prestados e produtos oferecidos.
Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2810/19.
Marcel Franco Munhoz. Requerimento solicitando envio de ofício à CPTM Sede, visando que providencie a limpeza do terreno entre as linhas São
Caetano e Utinga. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo
nº. 2811/19. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando envio de ofício à
3ª Cia. do 6º BPM-M, visando rondas ostensivas em toda extensão do espaço
onde localiza-se as torres da Enel, rua Manoel Coelho com a rua Alagoas hae

5

Centro. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é
esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº.
2812/19. Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos
Anais de Voto de Congratulações ao Instituto Kodakai de Cultura, Esporte e
Lazer, pela realização do 7º Festival Kodakai de Judô, que acontecerá nos dias
25, 26 e 27 de deste mês, no Centro de Treinamento de Judô Miriam Tereza
Bezerra Corrêa, situado na sede do AD São Caetano do Sul. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado
em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2813/19. Eclerson Pio Mielo.
Requerimento solicitando envio de ofício à empresa Enel - Distribuição São
Paulo - SCS, visando a manutenção geral na iluminação da rua Domitila
esquina com a rua Nelson –bairro Mauá. Colocado em discussão, ninguém
desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica
“Aprovado”. Processo nº. 2760/19. Jander Cavalcanti de Lira. Requerimento
solicitando envio de ofício ao Senhor Prefeito municipal, visando informações
sobre a atual situação do condomínio Di Thiene. Colocado em discussão,
fazem uso da palavra os Vereadores Jander Cavalcanti de Lira e César Rogério
Oliva. O Sr. Presidente solicita e o 1º Secretário assume a presidência da
Mesa. Dando continuidade à discussão, fazem uso da palavra os vereadores
Eclerson Pio Mielo e Marcel Franco Munhoz. O Vereador reassume a
presidência da Mesa. Dando continuidade à discussão, faz uso da palavra o
Vereador Anacleto Campanella Junior. Em virtude do exaurimento do tempo
regimental para o Expediente, fica a “Pendente Discussão e Votação”.
Processo nº. 2780/19. Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento
solicitando inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo
falecimento da Senhor Malsiza Belan Lopes. Colocado em discussão,
ninguém desejando fazer uso da palavra é esta encerrada. Colocado em
votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2784/19. Sueli Aparecida Nogueira
Ferreira da Silva. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais de
Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Nadir Corredeira da
Silva. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra é esta
encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo nº. 2800/19.
Eclerson Pio Mielo. Requerimento solicitando inserção em Ata e nos Anais
de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento da Senhora Maria dos Anjos
Gomes Godinho. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Processo
nº. 2806/19. Maurício Fernandes da Conceição. Requerimento solicitando
inserção em Ata e nos Anais de Voto de Profundo Pesar pelo falecimento do
Senhor José Corassini. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso
da palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado”. Em
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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, o Sr. Presidente, comunica ao Plenário que, em cumprimento ao
disposto da Resolução nº 538, de 12 de novembro de 1965, fará uso da palavra
em nome do Legislativo, o Vereador Sidnei Bezerra da Silva, o qual assume
a tribuna a fim de saudar a data cívica do “9 de Julho”, alusiva ao “Revolução
Constitucionalista de 1932”. E assim é procedido. Passa-se à fase de
Explicação Pessoal. O Sr. Presidente procede à chamada nominal alfabética
dos Srs. Vereadores. Fazem uso da palavra os Nobres Edis: Caio Eduardo Kin
Jesus Funaki, César Rogério Oliva, Edison Roberto Parra. O Sr. Presidente
solicita e o 2º Secretário, Vereador Marcel Franco Munhoz, assume a
presidência da Mesa. O Sr. Presidente procede à chamada nominal alfabética
dos Srs. Vereadores. Fazem uso da palavra os Nobres Edis: Jander Cavalcanti
de Lira e Marcos Sergio Gonçalves Fontes. Ninguém mais desejando fazer o
uso da palavra, é esgotada a fase de Explicação Pessoal. Passa-se à fase da
Ordem do Dia. O 1º Secretário procede a leitura da Ordem do Dia. Item I Processo nº 2249/19. Prefeitura Municipal. 2ª Discussão e Votação do Projeto
de Lei que “Dispõe sobre a instalação e o uso de extensão temporária de
passeio público, denominada ‘parklet’ no Município de São Caetano do Sul.”.
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 voto contrário do Vereador Ubiratan
Ribeiro Figueiredo”. “Publique-se.” Para declarar voto, faz uso da palavra
o Vereador Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Item II - Processo nº 2509/19.
Prefeitura Municipal. 2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Altera a
redação do inciso I, do art. 2º da Lei Municipal nº 5.680, de 17 de outubro de
2018, 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.
Presidente comunica ao Plenário que se encontra na Mesa Emenda Única,
informando que a discussão e a votação serão realizadas sem prejuízo da
Emenda Única. Colocado em discussão, ninguém desejando fazer uso da
palavra é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º turno,
sem prejuízo da Emenda Única”. O 1º Secretário procede à leitura da
Emenda Única. 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
Eclerson Pio Mielo e César Rogério Oliva. Colocada em votação, fica
“Rejeitada a Emenda Única, com votos favoráveis dos vereadores César
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Rogério Oliva, Francisco de Macedo Bento, Jander Cavalcanti de Lira e
Ubiratan Ribeiro Figueiredo”. Tendo a Emenda Única sido rejeitada, o Sr.
Presidente solicita que “Publique-se na forma original”. Para declarar voto,
faz uso da palavra o vereador Jander Cavalcanti de Lira. Item III - Processo
nº 5431/18. Edison Roberto Parra. 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 de Doar’ e dá outras providências”. Parecer da
Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer da Comissão de Finanças
e Orçamento, favorável. Colocado em discussão, faz uso da palavra o
Vereador Ubiratan Ribeiro Figueiredo. Ninguém mais desejando fazer uso da
palavra, é esta encerrada. Colocado em votação, fica “Aprovado em 2º
Turno”. “Publique-se.” Item IV - Processo nº 5788/18. Ricardo Andrejuk.
2ª Discussão e Votação do Projeto de Lei que “Dispõe sobre a permissão da
presença de doula durante todo o período do trabalho de parto, parto e pósparto imediato, bem como nas consultas de exames pré-natal, sempre que
solicitado pela parturiente, na maternidade, hospitais e demais equipamentos
da Rede Municipal de Saúde.”. 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”. “Publiquese.” Para declarar voto, faz uso da palavra o Vereador Ricardo Andrejuk. O
Vereador Eclerson Pio Mielo reassume a presidência da Mesa. Item V Processo nº 2238/19. Prefeitura Municipal. 1ª Discussão e Votação do Projeto
de Lei que “Revoga a Lei Municipal nº 2.631, de 25 de setembro de 1980, que
autoriza o Poder Executivo a ceder em comodato ao Núcleo de Capacitação
do Menor – NUCAME determinado imóvel.”. 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
VI - Processo nº 2451/19. Mesa Diretora. 1ª Discussão e Votação do Projeto
de Lei que “Institui o Plano de Empregos, Carreiras e Salários – PECS; a
vantagem pessoal nominalmente identificada – VPNI e altera as tabelas de
padrões de vencimento e de referências salariais dos servidores do Quadro
Funcional da Câmara Municipal de São Caetano do Sul e dá providências
correlatas.”. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, favorável. Parecer da
Comissão de Finanças e Orçamento, favorável. O Sr. Presidente solicita e o
Vereador Edison Roberto Parra assume a presidência da Mesa. Colocado em
discussão, ninguém desejando fazer uso da palavra, é esta encerrada. Para
fazer encaminhamento da votação, fazem uso da palavra os vereadores
Eclerson Pio Mielo, Jander Cavalcanti de Lira e César Rogério Oliva.
hae
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Colocado em votação, fica “Aprovado em 1º Turno”. Item VII - Processo
nº 2453/19. Mesa Diretora. Discussão e Votação Únicas do Projeto de
Resolução que “Revoga as Resoluções nºs 509, de 5 de março de 1965; 590,
de 26 de janeiro de 1967; 783, de 13 de julho de 1990; 828, de 8 de julho de
1993; 830, de 19 de agosto de 1993; 876, de 17 de setembro de 1997 e 884,
de 14 de maio de 1998.”. 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”. “Publique-se.” Item
VIII - Processo nº 2465/19. Mesa Diretora. 1ª Discussão e Votação do Projeto
de Lei que “Revoga as Leis Municipais nºs 1.849, de 14 de agosto de 1970;
2.815, de 9 de outubro de 1985; 2.822, de 22 de novembro de 1985 e 4.739,
de 5 de março de 2009.”. 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 IX Processo nº 2715/19. Mesa Diretora. 1ª Discussão e Votação do Projeto de
Lei que “Dispõe sobre a recomposição monetária e o reajuste da Tabela de
Padrões de Vencimentos e Referências Salariais dos servidores da Câmara
Municipal de São Caetano do Sul em geral, ativos, inativos e em
disponibilidade 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”. Para
fazer um comunicado relevante, faz uso da palavra o Vereador Olyntho
Sequalini Voltarelli. O Vereador Eclerson Pio Mielo reassume a presidência
da Mesa. Esgotados os motivos que nortearam a presente convocação, o Sr.
Presidente declara, às dezenove horas e quarenta e quatro minutos, encerrada
a presente Sessão e convida os Srs. Vereadores a assinarem o Livro de
Registro de Presença para o início da 11ª Sessão Extraordinária que será
realizada logo a seguir. Para constar é lavrada esta Ata, que lida e achada
conforme, será assinada pelos Srs. Presidente e o Primeiro Secretário. .............

ECLERSON PIO MIELO
PRESIDENTE

hae
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1º SECRETÁRIO
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