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ATA DA 13ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 3.Q ANO, DA 14ª LEGISLATURA.
APROVADO
PRIMEIRA DISCUSSÃO

S.S.~~11:
Realizada em 4 de Setembro de 2019.

--,

PRES

NTE

- PRESIDENTE: Dr. WLADIMIR PANELLI
- 111

SECRETÁRIO: ANDERSON CARDOSO DA SILVA

- 2.Q SECRETÁRIO: FABRÍCIO CALANDRINI NOGUEIRA

Às dezenove horas, registrou-se a presença dos Vereadores no
terminal, senhores: ANDERSON CARDOSO DA SILVA, EUDES OLIVEIRA
SANTOS MEIRA, FABRÍCIO CALANDRINI NOGUEIRA, GILMAR SOARES
VICENTE,

JOSÉ CARLOS

DANTAS DE MENEZES, JOSEFA MARIA

MARQUES SANTOS, JOSIE CRISTINE ARANHA DÁRTORA, NELSON
FIORE JÚNIOR, REGINALDO DE OLIVEIRA VASCONCELOS e WLADIMIR
PANELLI.

Com a presença de Nosso Senhor Jesus Cristo e havendo
número regimental, assumiu a Presidência o Vereador Dr. Wladimir Panelli,
declarando a abertura dos trabalhos,fazendo a leitura de trecho da Bíblia Sagrada a
Vereadora[osie Cristine Aranha Dártora.

Em seguida, o senhor Presidente passou a apresentar as
matérias inscritas para o Expediente da Mesa.

EXPEDIENTE DA MESA
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Por determinação do senhor Presidente, teve início a
apreciação das seguintes matérias:

1.

Ata da 12ª Sessão Ordinária, realizada às 19:00 horas

do dia 21 de agosto de 2019. Colocada em discussão, nada foi requerido. Colocada em
votação, foi aprovada pela unanimidade dos senhores Vereadores presentes no
terminal de votação.

2.

Balancetes da Prefeitura Municipal

de Caieiras

relativos aos meses de Maio, Junho e Julho de 2019. Referidos balancetes foram
encaminhados à Secretaria, ficando à disposição dos senhores Vereadores.
3.

Oficio nº 267/2019, da Procuradoria do Município de

Caieiras, que trata de decisão proferida no Processo 3844.989.14 do Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo. Encaminho ao Sr. 1 Secretário para leitura, ficando
Q

à disposição dos senhores vereadores.
4.

Oficio nº 60/2019 do IBGE, Agência Caie iras, que

trata do Censo Demográfico 2020. Encaminho ao Sr. 2º Secretário para leitura,
ficando à disposição dos senhores vereadores.

5.

Oficio da Prefeitura de Caie iras, por meio da

Procuradoria Geral do Município, enviado à Concessionária do Sistema Anhanguera
Bandeirantes S.A. (CCR). Encaminho ao Sr. 3º Secretário para leitura, ficando à
disposição dos senhores vereadores.
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6.

Oficio nº 154/2019, do Gabinete do Vereador Dr.

WIadimir Panelli, ao Governador do Estado de São Paulo, referente à implementação
das ações firmadas no âmbito do programa estadual "Escola + Bonita" para o
município de Caieiras. Encaminho ao Sr.

2º

Secretário para leitura, ficando à

disposição dos senhores vereadores.

7.

Projeto de Lei nº 092/2019, de autoria do Sr. Prefeito

Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: Autoriza a Prefeitura Municipal de
11

Caieiras a receber em doação e dá outras providências".

Referido projeto foi

encaminhado às Comissões para Parecer.

8.

Projeto de Lei n" 093/2019, de autoria do Sr. Prefeito

Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Autoriza o Poder Executivo a
conceder permissão de uso parcial de praças, canteiros e próprios públicos,
regularizar

a

situação

e

conceder

permissão

localizados em áreas institucionais e públicas
consolidada

para

exercício

de atividades

aos

estabelecimentos

municipais de ocupação

econômicas

e dá

outras

providências". Referido projeto foi encaminhado às Comissões para Parecer.

9.

Projeto de Lei nº 001/2019, de autoria do vereador

Nelson Fiore [r., que dispõe sobre: "Institui no Município de Caieiras a Semana
de Conscientização

acerca do Correto Descarte do Lixo, denominada "Jogue

o Lixo no Lixo ", e dá outras providências". Referido projeto foi encaminhado às

Comissões para Parecer.

Página 3 de 13

::l~~~~

Y!JâmmJca ~aI

de Y!Jaiei/JW

Rua Albert Hanser n. 080' Centro· Caieiras ·SP.• CEP: °7700-000' Fonelfax: (11) 4442-8399 • www.camaracaieiras.sp.gov.br

10.

Projeto de Lei nº 003/2019, de autoria do vereador

Nelson Fiore Jr., que dispõe sobre: "Institui no Município
Programa "Bairro Saudável", e dá outras providências".

de Caieiras o

Referido projeto foi

encaminhado às Comissões para Parecer.

11.

Projeto de Lei nº 008/2019, de autoria do vereador

Nelson Fiore Jr., que dispõe sobre: "Institui no Município
Programa

'Ler para Crer', e dá outras providências".

de Caieiras

o

Referido projeto foi

encaminhado às Comissões para Parecer.

12.

Projeto de Lei nº 090/2019, de autoria dos vereadores

Dr. Wladimir Panelli, Gilmar Soares Vicente, Eudes Meira, José Carlos Dantas de
Menezes, Josefa Maria Marques Santos, Nelson Fiore Jr., Anderson Cardoso da
Silva, Fabrício Calandrini Nogueira e Reginaldo de Oliveira Vasconcelos, que dispõe
sobre: "Altera e acresce §2 à Lei Municipal 5.211/2019, de 07 de agosto de
Q

20196 e dá outras providências".
URGÊNCIA.

O Vereador Eudes Meira requereu REGIME DE

O senhor Presidente colocou o requerimento em votação, sendo

aprovado no Terminal pela unanimidade dos senhores Vereadores presentes. Referido
projeto foi inserido na Ordem do Dia.

13.

Projeto de Lei nº 094/2019, de autoria dos vereadores

Nelson Fiare [r. e Anderson Cardoso da Silva, que dispõe sobre: "Autoriza a
concessão de 01 (um) dia de descanso remunerado

ao servidor público
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municipal que realizar doação de sangue, e dá outras providências". Referido

projeto foi encaminhado às Comissões para Parecer.

14.

Projeto de Lei nº 095/2019, de autoria da vereadora

Josefa Maria Marques, Zefinha, que dispõe sobre: "Autoriza o Poder Executivo a
ampliar

o número

Centros

de

providências".

A

Vereadora Josefa Maria Marques Santos requereu REGIME DE URGÊNCIA.

O

Reabilitação

de consultórios

do Município

de fisioterapia

de Caieiras, e dá outras

dos

senhor Presidente colocou o requerimento em votação, sendo aprovado no Terminal
pela unanimidade dos senhores Vereadores presentes. Referido projeto foi inserido na
Ordem do Dia.

15.

Projeto de Lei n" 096/2019, de autoria do vereador

Anderson Cardoso da Silva, Birruga, que dispõe sobre:

"Autoriza o Poder

Executivo Municipal a criar aplicativo para dispositivos móveis, intitulado
"Agenda Fácil", a fim de facilitar o agendamento,

a confirmação

e o

cancelamento de consultas e exames nas Unidades Básicas de Saúde (UBS's)

e Policlínicas,

e dá outras providências".

Silva requereu REGIME

DE URGÊNCIA.

O Vereador Anderson Cardoso da

O senhor Presidente

colocou o

requerimento em votação, sendo aprovado no Terminal pela unanimidade dos
senhores Vereadores presentes. Referido projeto foi inserido na Ordem do Dia.

16.

Projeto de Lei nº 097/2019, de autoria do vereador

Anderson Cardoso da Silva, Birruga, que dispõe sobre: "Estende para 65 (sessenta
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e cinco) anos a idade máxima para a participação
Municipal,

e dá outras providências".

na Frente de Trabalho

Referido projeto foi encaminhado às

Comissões para Parecer.

17.

Em seguida, o senhor Presidente encaminhou as

Indicações nº 1.383/2019 A 1.486/2019 dos senhores Vereadores à Secretaria para as
devidas providências, registrando-se e lendo-se as seguintes:

WLADIMIR PANELLI (DR. PANELLI)

NQ 1.407/2019
NQ 1.480/2019

GILMAR SOARES VICENTE (LAGOINHA)

NQ 1.225/2019
N 1.363/2019
Q

FABRÍCIO CALANDRINI NOGUEIRA

NQ 1.392/2019
NQ 1.393/2019

REGINALDO

DE OLIVEIRA VASCONCELOS (RÉGIS DO HC)

NQ 342/2019
NQ 1.481/2019

NELSON FlORE IR. (NELSINHO FlORE)
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NI!. 1.483/2019
NI!. 1.484/2019

EUDESMElRA
NI!. 1.000/2019
NI!. 1.481/2019

JOSEFA MARIA MARQUES SANTOS (ZEFINHA)
Nll

1.230/2019

Nll

1.349/2019

JOSÉ CARLOS DANTAS DE MENEZES (ALEMÃO DA BARROCA)
NI!. 1.387/2019
NI!. 1.408/2019

ANDERSON

CARDOSO DA SILVA (BIRRUGA)

NI!. 1.384/2019
NI!. 1.485/2019

18.

Moção nº 054/2019, de autoria do Vereador Gilmar

Soares Vicente, encaminhada ao Presidente para leitura. Colocada em discussão, não
houve quem fizesse uso da palavra. Colocada em votação, a moção foi aprovada no
Terminal pela unanimidade dos senhores Vereadores presentes.

19.

Moção nº 055/2019, de autoria do Vereador Gilmar

Soares Vicente, encaminho ao 2º Secretário para leitura._Colocada em discussão, não
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houve quem fizesse uso da palavra. Colocada em votação, a moção foi aprovada no
Terminal pela unanimidade dos senhores Vereadores presentes.

TEMA LIVRE

o

senhor Presidente ofereceu a palavra aos senhores

Vereadores, em ordem alfabética, pelo tempo regimental de dez minutos com apartes,
fazendo uso da palavra o Vereador Dr. Wladimir Panelli.

Não havendo mais Vereadores para fazer uso da palavra no
Tema Livre, passou-se para a Ordem do Dia.

ORDEM DO DIA

Por determinação do senhor Presidente,

iniciou-se a

apreciação das seguintes matérias:

1.

Projeto de Lei n" 090/2019, de autoria dos vereadores

Dr. Wladimir Panelli, Gilmar Soares Vicente, Eudes Meira, José Carlos Dantas de

Menezes, Josefa Maria Marques Santos, Nelson Fiore Jr., Anderson Cardoso da
Silva, Fabrício Calandrini Nogueira e Reginaldo de Oliveira Vasconcelos, que dispõe
sobre: "Altera e acresce §2Q à Lei Municipal
2019 e dá outras providências".

5.211/2019, de 07 de agosto de

O senhor Presidente solicitou o parecer verbal da

Comissão de 'Justiça e Redação', sendo emitido o voto favorável de todos os membros
presentes. Com o parecer favorável da Comissão, o Projeto foi colocado em discussão,
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não havendo quem quisesse fazer o uso da palavra. O projeto foi colocado em votação,
sendo aprovado no terminal pela unanimidade dos senhores Vereadores presentes.

2_

Projeto de Lei n" 095/2019, de autoria da vereadora

Josefa Maria Marques Santos, que dispõe sobre: "Autoriza o Poder Executivo a
ampliar

o número

Reabilitação

de consultórios

de fisioterapia

dos

Centros

do Município de Caieiras, e dá outras providências".

de

O senhor

Presidente solicitou o parecer verbal das Comissões de 'Justiça e Redação' e
'Educação, Saúde, Segurança Pública, Esportes e Assistência Social', sendo emitido o
voto favorável de todos os membros presentes. Com o parecer favorável das
Comissões, o Projeto foi colocado em discussão, não havendo quem quisesse fazer o
uso da palavra. O projeto foi colocado em votação, sendo aprovado no terminal pela
unanimidade dos senhores Vereadores presentes.

3.

Projeto de Lei n" 096/2019, de autoria vereador

Anderson Cardoso da Silva, que dispõe sobre: "Autoriza
Municipal a criar aplicativo para dispositivos

o Poder Executivo

móveis, intitulado

"Agenda

Fácil", a fim de facilitar o agendamento, a confirmação e o cancelamento de
consultas e exames nas Unidades Básicas de Saúde (UBS's) e Policlínicas, e
dá outras providências".

O senhor Presidente solicitou o parecer verbal das

Comissões de 'Justiça e Redação' e 'Educação, Saúde, Segurança Pública, Esportes e
Assistência Social', sendo emitido o voto favorável de todos os membros presentes.
Com o parecer favorável das Comissões, o Projeto foi colocado em discussão, não
havendo quem quisesse fazer o uso da palavra. O projeto foi colocado em votação,
sendo aprovado no terminal pela unanimidade dos senhores Vereadores presentes.
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4.

Projeto de Lei nº 049/2019, de autoria do Sr. Prefeito

Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Criação e denominação de cargos de
provimento em comissão, de livre nomeação e exoneração da Secretaria
Municipal de Saúde, estabelecendo, jornada laboral, níveis de vencimentos,
atribuições e dá outras providências". A vereadora Josie Cri tine Aranha Dártora

pediu Vista do Projeto. Colocado em votação, foi aprovada no terminal pela
unanimidade dos senhores Vereadores presentes.

5.

Projeto de Lei nº 052/2019, de autoria do Sr. Prefeito

Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Programa de incentivo fiscal com
redução de percentual de alíquota do imposto sobre serviços de qualquer
natureza ISSQN, para empresas do ramo de tecnologia da informação "T.I"
que possuam ou venham

fixar sede ou estabelecimento

Município e dá outras providências".

prestador

no

O vereador Gilmar Soares Vicente pediu

Vista do Projeto. Colocado em votação, foi aprovada no terminal pela unanimidade
dos senhores Vereadores presentes.

6.

Gerson Moreira
Parcelamento

Projeto de Lei n 089/2019, de autoria do Sr. Prefeito
Q

Romero, que dispõe sobre: "Institui

o

Programa

de multas de trânsito - PPMT, e dá outras providências".

de
O

senhor Presidente solicitou o parecer verbal da Comissão de 'Finanças e Orçamento',
sendo emitido o voto favorável de todos os membros presentes. Com o parecer
favorável da Comissão, o Projeto foi colocado em discussão, fez uso da palavra o
vereador Dr. Wladimir Panelli. O projeto foi colocado em votação, sendo aprovado
no terminal pela unanimidade dos senhores Vereadores presentes.
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7.

Projeto de Lei nº 002/2019, de autoria do vereador

Nelson Fiore Jr., que dispõe sobre: "Cria no Município de Caieiras o Programa
"Ação e Saúde na Terceira Idade", e dá outras providências.".

Com o parecer

escrito favorável das Comissões de 'Justiça e Redação' e 'Educação, Saúde, Segurança
Pública, Esportes e Assistência Social', o projeto foi colocado em discussão, não
havendo quem quisesse fazer o uso da palavra. O Projeto foi colocado em votação,
sendo aprovado no terminal pela unanimidade dos senhores Vereadores presentes.

8.

Projeto de Lei nº 007/2019, de autoria dos vereadores

Nelson Fiore [únior e Anderson Cardoso da Silva, que dispõe sobre: "Autoriza a
criação do hemocentro itinerante do Município de Caieiras". Com o parecer

escrito favorável das Comissões de 'Justiça e Redação' e 'Educação, Saúde, Segurança
Pública, Esportes e Assistência Social', o projeto foi colocado em discussão, não
havendo quem quisesse fazer o uso da palavra. O Projeto foi colocado em votação,
sendo aprovado no terminal pela unanimidade dos senhores Vereadores presentes.

9.

Projeto de Lei nº 014/2019, de autoria do do vereador

Nelson Fiare Jr., que dispõe sobre: "Institui no Município de Caieiras a Semana
Municipal de Saúde Vascular, e dá outras providências".

Com o parecer

escrito favorável das Comissões de 'Justiça e Redação' e 'Educação, Saúde, Segurança
Pública, Esportes e Assistência Social', o projeto foi colocado em discussão, não
havendo quem quisesse fazer o uso da palavra. O Projeto foi colocado em votação,
sendo aprovado no terminal pela unanimidade dos senhores Vereadores presentes.

10.

Projeto de Lei nº 016/2019, de autoria do vereador

Nelson Fiore Júnior, que dispõe sobre: "Institui no Município de Caieiras o
Página 11 de 13
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Programa "Gostar de Ler", e dá outras providências."

Com o parecer escrito

favorável das Comissões de 'Justiça e Redação' e 'Educação, Saúde, Segurança
Pública, Esportes e Assistência Social', o projeto foi colocado em discussão, não
havendo quem quisesse fazer o uso da palavra. O Projeto foi colocado em votação,
sendo aprovado no terminal pela unanimidade dos senhores Vereadores presentes.

11.

Projeto de Lei nº 088/2019, de autoria da vereadora

Josie Cristine Aranha Dártora, que dispõe sobre: "Dá nome
Educacional

que especifica, e dá outras providências".

ao Centro

Com o parecer escrito

favorável das Comissões de 'Justiça e Redação' e 'Educação, Saúde, Segurança
Pública, Esportes e Assistência Social', o projeto foi colocado em discussão, não
havendo quem quisesse fazer o uso da palavra. O Projeto foi colocado em votação,
sendo aprovado no terminal pela unanimidade dos senhores Vereadores presentes.

Não havendo mais matéria para a Ordem do Dia, passou-se
para a Explicação Pessoal.

EXPLICAÇÃO

PESSOAL

O senhor Presidente ofereceu a palavra aos senhores

Vereadores, conforme inscrição em livro próprio, pelo tempo regimental de dez
minutos, entretanto não houve uso da palavra.

Nada

mais

havendo a ser tratado, o senhor Presidente

agradeceu a presença de todos, a audiência dos internautas e declarou encerrada a
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sessão, convocando os senhores Vereadores para a 14ª Sessão Ordinária de 2019, a
realizar-se no dia 18 de Setembro de 2019, às 19:00 horas, nas dependências da
Câmara Municipal, e determinou a mim, Priscila Mazieiro, Coordenadora de
Assuntos Legislativos, que lavrasse a competente Ata subscrita pelos componentes da
Mesa. Caieiras,4 de Setembro de 2019.
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Fabrício Calandrini Nogueira
2 Secretário
Q
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