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ATA DA COMISSÃOESPECIAL DE ESTUDOS

RESOLUÇÃONº 62/2017 — Reunião

Aos dezenove dias do mês de setembro de 2019, às 15:00hs, na Sala de
Comissões desta Casa Legislativa, reuniu-se a Comissão Especial de Estudos
(CEE), destinada PARA ANÁLISE E MELHORAMENTO DA LEGISLAÇÃO E

“ DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS QUANTO AO
GERENCIAMENTO, COLETA“ TRANSPORTE, TRATAMENTO E
DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE, nos
termos da Resolução Nº 62/2017. Preside esta CEE, o Vereador Bertinho
Scandiuzzi (PSDB) e são membros os Vereadores João Batista (PP), Luciano
Mega (PDT), Nelson das Placas (PDT), Elizeu Rocha (PP) e Dr. Jorge Parada
(PT), estando presentes a esta reunião o vereador Presidente dessa Comissão,
Bertinho Scandiuzzi e os vereadores membros, Nelson das Placas e João
Batista. Embora não seja membro da CEE, compareceu também o vereador
Boni. O Presidente da CEE iniciou a reunião agradecendo a presença de todos,
em especial dos vereadores presentes, assessores parlamentares
representando os seus vereadores, bem como a imprensa presente e a TV
Câmara. 0 Presidente justifica a ausência dos vereadores e diz que a reunião
de hoje não haverá nenhuma deliberação, portanto, decide pela oitiva do Sr.
Hamilton lamamulla, funcionário da Secretaria Municipal da Fazenda, que fará
uma explanação sobre o Projeto de Lei Complementar 83/2019, enviada a essa
Casa pelo Sr. Prefeito Municipal, que trata da cobrança de taxa de coleta,
transporte, tratamento e destinação final de resíduos de serviços de saúde. Em
seguida, o Presidente da CEE, convida o Sr. Hamilton para participar da mesa e
abre a palavra ao mesmo para sua explanação. O Presidenteda Comissão, bem
como os vereadores presentes, fazem inúmeras perguntas ao Sr. Hamilton,
sendo que todas elas, bem como as respostas, encontram—se integralmente
gravadas em mídia áudio visual. Abre a palavra aos presentes e faz uso dela, o
assessor parlamentar do vereador Renato Zucoloto, Dr. David Isaac. Tambem
usa a palavra a Dra, Fabiana Vansan, assessora parlamentar do vereador
Bertinho Scandiuzzi. A manifestação completa do Sr. Hamilton, bem como todas
as perguntas e respostas, encontram-se gravadas em midia áudio visual. Por
fim, o Presidente da CEE, Vereador Bertinho Scandiuzzi, agradece a presença
de todos, em especial do Sr. Hamilton lamamulla, funcionário da Secretaria
Municipal da Fazenda. A presente reunião foi integralmente gravada em mídia
áudio visual que vai encartada a esta ata e fica fazendo parte integrante da
mesma, E nada mais havendo a tratar, a reunião f ' radaas 16:00 da qual
para constar, eu EmirAparecida Martins Paulino, ' W « idora
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designada, lavrei a presente ata, em conformidade com a Resolução 46/2017,
que depois de lida e conferida, vai assinada pelo Presidente desta CEE.
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