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ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 3Q ANO, DA 14ª LEGISLATURj\' 

AP~OVAOO 
PRIMEIR~CUS3AO 

S.S~ ~ I __ l_::i_ 
Realizada em 18 de Junho de 2019. 

- PRESIDENTE: Dr. WLADIMIR PANELLI 

-lQ SECRETÁRIO: ANDERSON CARDOSO DA SILVA 

- 2Q SECRETÁRIO: FABRÍCIO CALANDRINI NOGUEIRA 

Às dezoito 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, NELSON FIORE JÚNIOR, REGINALDO DE OLIVEIRA 

VASCONCELOS e WLADIMIR P ANELLI. Ausentes a Vereadora JOSIE 

CRISTINE ARANHA DÁRTORA. 

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 o 

Vereador Gilmar Soares Vicente. 

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 9ª Sessão Ordinária, realizada em 05 de junho 

de 2019. Colocada em discussão, nada foi requerido. Colocada em votação, foi 

aprovada pela unanimidade dos senhores Vereadores presentes no terminal de 

votação. 

2. Ata da 5ª Sessão Extraordinária, realizada em 05 de 

junho de 2019. Colocada em discussão, nada foi requerido. Colocada em votação, foi 

aprovada pela unanimidade dos senhores Vereadores presentes no terminal de 

votação. 

3. Ata da 6ª Sessão Extraordinária, realizada em 12 de 

junho de 2019. Colocada em discussão, nada foi requerido. Colocada em votação, foi 

aprovada pela unanimidade dos senhores Vereadores presentes no terminal de 

votação. 

4. Ata da 7ª Sessão Extraordinária, realizada em 12 de 

junho de 2019. Colocada em discussão, nada foi requerido. Colocada em votação, foi 

aprovada pela unanimidade dos senhores Vereadores presentes no terminal de 

votação. 

5. Balancete da Prefeitura Municipal de Caieiras relativo 

ao mês de Março de 2019. Referido balance te foi encaminhado à Secretaria, ficando à 

disposição dos senhores Vereadores. 
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6. Balancete da Prefeitura Munidipal de Caieiras relativo 

ao mês de Abril de 2019. Referido balancete foi encaminhado à Secretaria, ficando à 

disposição dos senhores Vereadores. 

7. Balancete da Câmara Municipal de Caieiras relativo ao 

mês de Abril de 2019. Referido balancete foi encaminhado à Secretaria, ficando à 

disposição dos senhores Vereadores. 

8. Balancete da Câmara Municipal de Caieiras relativo ao 

mês de Maio de 2019. Referido balancete foi encaminhado à Secretaria, ficando à 

disposição dos senhores Vereadores. 

9. Oficio GIGOV Campinas nº 580/2019, que trata de 

informações acerca da celebração em 30/04/2019 de Contrato de Financiamento com 

recursos do FINISA, entre a Caixa Econômica Federal e o Município de Caieiras. 

Referido oficio foi lido pelo 2º Secretário e encamin~ado à Secretaria para 

providências, ficando à disposição dos senhores Vereadores. 

10. Projeto de Lei Complementar nº 013/2019, de autoria 

do Sr. Prefeito Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Altera o artigo 39, 

incisos e parágrafos da Lei Complementar 5.038/2018 e dá outras 

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

11. Projeto de Lei nº 055/2019, de autoria do Sr. Prefeito 

Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Autoriza o Poder Executivo a 

contratar operação de crédito com o Banco do Brasil e dá outras 
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providências". O Vereador José Carlos Dantas de Menezes requereu REGIME DE 

URGÊNCIA. 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. 

12. Projeto de Lei nº 057/2019, de autoria do Sr. Prefeito 

Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Reajuste nas referências salariais 

dos servidores e altera o anexo 10 da Lei Municipal nQ 2.487 de 10 de 

fevereiro de 1995, que altera cargos e empregos públicos e dá outras 

providências". A Vereadora Josefa Maria Marques Santos requereu REGIME DE 

URGÊNCIA. 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 058/2019, de autoria do Sr. Prefeito 

Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Autoriza a concessão de direito real 

de uso imóvel de propriedade do município e dá outras providências". O 

Vereador Fabrício Calandrini Nogueira requereu REGIME DE URGÊNCIA. 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. 

14. Em seguida, o senhor Presidente encaminhou as 

Indicações nº 944/2019 A 989/2019 dos senhores Vereadores à Secretaria para as 

devidas providências, registrando-se e lendo-se as seguintes: 
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WLADIMIR PANELLI (DR. PANELLI) 

NQ 949/2019 

NQ 953/2019 

GILMAR SOARES VICENTE (LAGOINHA) 

NQ 950/2019 

NQ 960/2019 

FABRÍCIO CALANDRINI NOGUEIRA 

NQ 626/2019 

NQ 983/2019 

REGINALDO DE OLIVEIRA VASCONCELOS (RÉGIS DO HC) 

NQ 979/2019 

NQ 984/2019 

NELSON FlORE ]R. (NELSINHO FlORE) 

NQ 927/2019 

NQ 972/2019 

EUDESMElRA 

NQ 957/2019 

NQ 977/2019 

]OSEFA MARIA MARQUES SANTOS (ZEFINHA) 

NQ 755/2019 
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NQ 765/2019 

JOSÉ CARLOS DANTAS DE MENEZES (ALEMÃO DA BARROCA) 

Nl1 844/2019 

Nl1 932/2019 

]OSIE CRISTINE ARANHA DÁRTORA (PRÔ ]OSIE) 

Nl1 444/2019 

Nl1 982/2019 

ANDERSON CARDOSO DA SILVA (BIRRUGA) 

Nl1 963/2019 

Nº 986/2019 

15. Moção nl1 043/2019, de auforia do Vereador Dr. 

Wladimir Panelli, ao Presidente para leitura. Colocada em discussão, fez uso da 

palavra o Vereador Dr. Wladimir Panelli. 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. 

Não havendo Vereadores para fazer uso da palavra no Tema 

Livre, passou-se para a Ordem do Dia. 
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ORDEM DO DIA 

Por determinação do senhor Presidente. iniciou-se a 

apreciação das seguintes matérias: 

1. Projeto de Lei nº 055/2019, de autoria do Sr. Prefeito 

Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Autoriza o Poder Executivo a 

contratar operação de crédito com o Banco do Brasil e dá outras 

providências". O senhor Presidente solicitou o parecer verbal das Comissão de 

'Justiça e Redação' e 'Finanças e Orçamento', sendo emitido o voto favorável de todos 

os membros presentes. Com o parecer favorável das Comissões, o Projeto foi colocado 

em discussão, fazendo uso da palavra o Vereador Dr. Wladimir Panelli. O projeto foi 

colocado em votação, sendo aprovado no terminal pela unanimidade dos senhores 

Vereadores presentes. 

2. Projeto de Lei nº 057/2019, de autoria do Sr. Prefeito 

Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Reajuste nas referências salariais 

dos servidores e altera o anexo 10 da Lei Municipal nQ 2.487 de 10 de 

fevereiro de 1995, que altera cargos e empregos públicos e dá outras 

providências". Com os pareceres escritos favoráveis das Comissões 'Justiça e 

Redação' e 'Finanças e Orçamento', o Projeto foi colocado em discussão, fazendo uso 

da palavra o Vereador Dr. Wladimir Panelli. O projeto foi colocado em votação, sendo 

aprovado em primeira discussão no terminal pela unanimidade dos senhores 

Vereadores presentes. 
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3. Projeto de Lei nº 058/2019, de autoria do Sr. Prefeito 

Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Autoriza a concessão de direito real 

de uso imóvel de propriedade do município e dá outras providências". Com os 

pareceres escritos favoráveis das Comissões de 'Justiça e Redação' e 'Finanças e 

Orçamento', o projeto foi colocado em discussão, fazendo uso da palavra o Vereador 

Dr. Wladimir Panelli. O Projeto foi colocado em votação, sendo aprovado no 

terminal pela unanimidade dos senhores Vereadores presentes. 

4. Projeto de Lei nº 048/2019, 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 aos estabelecimentos 

localizados em áreas institucionais e públicas municipais de ocupação 

consolidada para exercício de atividades econômicas e dá outras 

providências". O vereador Fabrício Calandrini Nogueira pediu Vista do Projeto. 

Colocado em votação, foi aprovada no terminal pela unanimidade dos senhores 

Vereadores presentes. 

5. Projeto de Lei n" 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". O vereador Gilmar Soares Vicente pediu 

Vista do Projeto. Colocado em votação, foi aprovada no terminal pela unanimidade 

dos senhores Vereadores presentes. 
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6. Projeto de Lei nº 050/2019, de autoria do Sr. Prefeito 

Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "O corte, a poda e o replantio de 

árvores e demais essências vegetais no município, institui o programa 

permanente de arborização e educação ambiental denominado "Vida + 

Verde" e dá outras providencias". Com os pareceres escritos favoráveis das 

Comissões de 'Justiça e Redação', 'Obras, Serviços Públicos, Atividade Privada e 

Meio Ambiente' e 'Finanças e Orçamento', o projeto foi colocado em discussão. Não 

havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o projeto foi colbcado em votação, sendo 

aprovado no terminal pela unanimidade dos senhores Vereadores presentes. 

7. 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.!" 

que possuam ou venham fixar sede ou estabelecimento prestador no 

Município e dá outras providências". O vereador Gilmar Soares Vicente pediu 

Vista do Projeto. Colocado em votação, foi aprovada no terminal pela unanimidade 

dos senhores Vereadores presentes. 

8. Projeto de Lei nº 053/2019, de autoria do Sr. 

Prefeito Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Cria e nomeia a arena de 

tênis Maria Esther Bueno, autoriza fomento e dá outras providências". Com os 

pareceres escritos favoráveis das Comissões de 'Justiça e Redação', 'Obras, Serviços 

Públicos, Atividade Privada e Meio Ambiente' e 'Finanças e Orçamento', o projeto 

foi colocado em discussão. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o projeto 
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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 

sessão, convocando os senhores Vereadores para a 08ª Sessão Extraordinária de 2019, 

a realizar-se no dia 19 de Junho de 2019, às 10:00 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, 18 de Junho de 2019. 

Fabrício Calandrini Nogueira 
2º Secretário 
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