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043ª SESSÃO ORDINÁRIA VIRTUAL 31AGO2020
(Texto com redação final.)

PRESIDENTE REGINALDO PUJOL (DEM): Boa tarde a todos. Eu queria informar que nós
teremos hoje reuniões especiais, porque precisamos cumprir a pauta e também abrir uma
possibilidade concreta de nós fazermos uma reunião conjunta das comissões para
aprovarmos pareceres em 25 processos que estão com condições de serem examinados
e que certamente poderão ser votados na próxima quarta-feira. Eu cobro o compromisso
anteriormente assumido, tem várias homenagens aqui, títulos concedidos por mais de dez
vereadores que apresentaram as suas propostas, e obviamente isso deverá ser
considerado. Explicando melhor os procedimentos que irão ocorrer na reunião de hoje,
antes de fazer a chamada, eu faria um apelo ao nosso diretor legislativo que informasse os
procedimentos que serão desdobrados na tarde de hoje. Com a palavra o diretor legislativo
da Casa, o Dr. Luiz Afonso.

SR. LUIZ AFONSO DE MELO PERES (Diretor Legislativo): Sr. Presidente, hoje nós
teremos 25 projetos para apreciação na reunião conjunta das comissões, e a dinâmica será
a seguinte: nós abriremos a sessão ordinária, o Sr. Presidente colocará em votação o
requerimento para inversão dos trabalhos para começarmos na Pauta. Cumprindo a Pauta,
encerraremos a sessão, e aí abriremos uma sessão extraordinária, e na sessão
extraordinária também começaremos pela Pauta. Encerrada a Pauta, depois, nós vamos
cumprir esta sessão e, durante a Ordem do Dia, será feita a reunião conjunta das
comissões.

PRESIDENTE REGINALDO PUJOL (DEM): Após esses esclarecimentos, peço ao Dr. Luiz
Afonso que proceda à chamada dos Srs. Vereadores para verificar quantos se encontram
conectados conosco na nossa reunião virtual para iniciarmos a sessão ordinária no dia de
hoje, que terá o desenvolvimento já anunciado pela Diretoria Legislativa.
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Vereador Airto Ferronato (PSB): Antes, gostaria de fazer uma pergunta: por que eu recebi
a relação dos projetos que irão para Ordem do Dia hoje, de títulos e homenagens, e nenhum
dos meus constam na pauta?

SR. LUIZ AFONSO DE MELO PERES (Diretor Legislativo): Eu posso lhe explicar depois
da chamada?

Vereador Airto Ferronato (PSB): Pode sim.

SR. LUIZ AFONSO DE MELO PERES (Diretor Legislativo): (Procede à chamada
nominal.) (Pausa.) (Após a chamada nominal.)Vinte e cinco vereadores presentes.

PRESIDENTE REGINALDO PUJOL (DEM): Boa tarde a todos. Dada a ocorrência do
quórum legal com 25 vereadores presentes, já tendo sido anunciada a ocorrência de
expedientes e matérias para serem apregoadas e informadas à Casa, retorno ao diretor
legislativo a iniciativa de comandar os trabalhos, especialmente para o anúncio dessas
matérias encaminhas à Mesa.

SR. LUIZ AFONSO DE MELO PERES (Diretor Legislativo): (Procede à leitura das
proposições apresentadas à Mesa.)
O Ver. João Carlos Nedel solicita Licença para Tratamento de Saúde no período de 31 de
agosto a 3 de setembro de 2020. A Mesa declara empossado o Ver. Moisés Barboza, nos
termos regimentais, que integrará a Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e do
Mercosul – CEFOR.

PRESIDENTE REGINALDO PUJOL (DEM): Com grande satisfação, declaro empossado o
Ver. Moisés Barboza, que, mais uma vez, vem para colaborar com o bom andamento dos
trabalhos da Casa. Seja bem-vindo no seu retorno, vereador.
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SR. LUIZ AFONSO DE MELO PERES (Diretor Legislativo): Registro a presença, pelo
chat, do Ver. Dr. Goulart.
PRESIDENTE REGINALDO PUJOL (DEM): Após os esclarecimentos feitos por V. Exa. e,
sobretudo sobre os esclarecimentos preliminares que foram oferecidos antes da abertura
dos trabalhos, creio que V. Exa. deverá, neste momento, colocar em votação o
requerimento encaminhado, pedindo a inversão da ordem dos trabalhos, sendo inicialmente
cumprido o período de Pauta.

SR. LUIZ AFONSO DE MELO PERES (Diretor Legislativo): Perfeito. Por determinação
do Sr. Presidente, coloco em votação o requerimento para a inversão da ordem dos
trabalhos, para que passemos imediatamente ao período de Pauta. (Pausa.) Os Srs.
Vereadores que concordam permaneçam como se encontram. (Pausa.) APROVADO.

PRESIDENTE REGINALDO PUJOL (DEM): Passamos à

PAUTA

Antes de lhe conceder a palavra, Ver. Oliboni, quero cumprimentá-lo pela manhã de hoje,
quando da prorrogação do projeto de lei de iniciativa de V. Exa., na homenagem que o
amigo prestou à família daquele parceiro de luta seu que, lamentavelmente, foi vitimado e
sucumbiu perante o coronavírus. Então, meus cumprimentos.
O Ver. Aldacir Oliboni está com a palavra para discutir a Pauta.

VEREADOR ALDACIR OLIBONI (PT): Nobre Presidente, Ver. Reginaldo Pujol; colegas
vereadores e vereadoras, queria inicialmente fazer uma menção especial ao nobre
Presidente Ver. Reginaldo Pujol que, hoje pela manhã, sancionou a lei da testagem
obrigatória para os serviços essenciais, assunto esse que nós vínhamos já há um bom
tempo discutindo. Aprovamos o projeto de lei, foi para o prefeito sancionar. Infelizmente ele
vetou o projeto de lei, mas voltou para a Câmara, nós derrubamos o veto e hoje a Câmara
fez o papel que deveria fazer, não só o de promulgar a lei, mas dizer da importância que
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tem a testagem para os serviços essenciais. Em tempo de pandemia, no combate ao
coronavírus, é lamentável que o governo municipal não tenha a sensibilidade de fazer, no
mínimo, a testagem para quem está no serviço de frente ou que tenha algum sintoma de
ter contraído o coronavírus. Muitas dessas pessoas perderam a vida, outras continuam
perdendo a vida e há uma tensão enorme não só dos trabalhadores que estão na linha de
frente, na saúde, na educação, no DMAE, no DMLU, na assistência, nas pessoas que têm
qualquer tipo de doença crônica. Obviamente, o poder público deveria ser um pouco mais
responsável na medida em que diz que tem as testagens à disposição, mas não as
disponibiliza. Então, nesse sentido, a Câmara fez um gesto simbólico de importância, e,
nós, quando aprovamos essa lei, demos a ela o nome de Benedito Saldanha, porque o
Benedito Saldanha – escritor, funcionário do DMAE –, infelizmente, após ter contraído o
coronavírus, em contato com dois colegas do DMAE, foi recomendado a ir para casa fazer
o isolamento, e, nesse tempo, ele perdeu a vida dez dias depois, em casa, isolado, não
teve acesso ao tratamento, nem mesmo à testagem. Por isso o nome da testagem leva o
nome do Benedito Saldanha. Queremos dizer a todos e a todas que esperamos que o
governo agora cumpra a lei e estabeleça um calendário para poder testar todos os
trabalhadores que estão na linha de frente.
Por outro lado, quero perguntar, nobre Presidente, creio que nosso diretor legislativo tenha
a informação correta em relação aos procedimentos que se darão em títulos e homenagens,
sejam elas Comenda ou Troféu Câmara Municipal, e assim por diante. Nós já havíamos
combinado anteriormente que todos os vereadores que tenham títulos para votar votariam
na próxima quarta-feira. Como as homenagens não vêm para a Ordem do Dia, obviamente
o Cerimonial e a Diretoria Legislativa fariam um calendário para poder atender às datas, às
demandas dos vereadores. Eu tinha obtido a informação de que era assim, e caminhamos,
então, para a votação em bloco dessas homenagens e títulos nesta sessão e na sessão
conjunta das comissões desta tarde, como também na votação de quarta-feira, esperando,
sim, voltar à normalidade após a audiência pública do dia 08, na qual se estabelecerá a
Ordem do Dia já priorizada para projetos importantes, tanto da cidade, quanto dos
vereadores. Muito obrigado, um abraço.
(Não revisado pelo orador.)
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PRESIDENTE REGINALDO PUJOL (DEM): Obrigado, Ver. Oliboni. Como não há mais
inscrições, dou por encerrada o período de Pauta. Encerro os trabalhos desta presente
sessão para realização de uma sessão extraordinária para que possamos cumprir o que
tínhamos anteriormente anunciado, inclusive a reunião conjunta das comissões, que
deliberará sobre os projetos que nós entendermos que sejam votados na próxima quartafeira.

(Encerra-se a sessão às 14h40min.)
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