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056ª SESSÃO ORDINÁRIA HÍBRIDA 22JUN2022
(Texto com revisão final.)

PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB): Boa tarde a todos.
Esta presidência faz um requerimento solicitando a alteração da ordem dos trabalhos, para
que possamos, imediatamente, entrar no período de Pauta. Após retornaremos à ordem
normal. Em votação. (Pausa.) Os Srs. Vereadores que o aprovam permaneçam como se
encontram. (Pausa.) APROVADO.

Passamos à

PAUTA

O Ver. Airto Ferronato está com a palavra para discutir a Pauta.

VEREADOR AIRTO FERRONATO (PSB): Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, meu caro
Presidente, senhoras e senhores, depois de longo tempo, encaminhei o projeto em 2021,
e está hoje na 1ª sessão de Pauta o PLL nº 452/21, que anistia as multas decorrentes da
infração prevista no § 2º do art. 15 da Lei Complementar nº 728, de 8 de janeiro de 2014, e
alterações posteriores. aplicadas a catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis que
possuem baixa renda, microempreendedores individuais - MEIs, cooperativas de catadores
e microempresas que realizam coleta de materiais recicláveis e reutilizáveis. Por que
fizemos isso? Desde de 2020, até antes, que nós vimos tratando com o DMLU sobre uma
regulamentação, uma regularização das atividades de catadores que buscam o material
reciclável junto a pessoas jurídicas e físicas, essencialmente condomínios e empresas. Esta
matéria não foi, até um tempo atrás, regulamentada, e naquele espaço de tempo, foram
autuados diversos catadores de baixa renda. Para se ter uma ideia, isso hoje gira em torno
de R$ 600 mil ou R$ 700 mil aplicados a eles.
Eu estou aqui para trazer esta mensagem de que estamos apresentando um projeto, ou
melhor, que apresentamos há quase um ano, e que só agora está na 1ª sessão de Pauta,
mas eu acredito que é um tema que vai merecer sim uma atenção toda especial desta
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Câmara, até porque, se está apresentando remissões e isenções para uma série de
atividades, não é possível que nós mantenhamos as multas aplicadas aos catadores. Um
abraço. Obrigado pela atenção de todos.
(Não revisado pelo orador.)

PRESIDENTE IDENIR CECCHIM (MDB): Não há mais inscritos para discutir a Pauta. Está
encerrado o período de discussão de Pauta.
Conforme acordo de líderes, está encerrada a presente sessão. Convoco a todos para a
007ª Sessão Extraordinária a ser realizada a seguir.

(Encerra-se a sessão às 14h24min.)

pág. 2

