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ATA DA 1711 SESSÃO ORDINÁRIA, DO 3Q ANO, DA 1411 LEGISLATURA. 

Realizada em 6 de Novembro de 2019. 

- PRESIDENTE: Dr. WLADIMIR PANELLI 

-lQ SECRETÁRIO: ANDERSON CARDOSO DA SILVA 

- 2Q 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 o 

Vereador Gilmar Soares Vicente. 

Havendo número regimental, assumiu a Presidência o 

Vereador Dr. WIadimir Panelli, que informou que o tempo do Expediente na presente 

sessão ficaria reduzido a 30 (trinta) minutos, em razão da primeira discussão e 

votação da Lei Orçamentária Anual, conforme determina o Regimento Interno. 

Na sequência, o Senhor Presidente passou a apresentar as 

matérias inscritas para o Expediente da Mesa. 
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Por determinação do senhor Presidente teve início a 

apreciação das seguintes matérias: 

1. Ata da 16ª Sessão Ordinária, realizada às 19:00 horas 

do dia 16 de outubro 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 15ª Sessão Extraordinária, realizada às 10:00 

horas do dia 25 de outubro de 2019. Colocada em discussão, nada foi requerido. 

Colocada em votação, foi aprovada pela unanimidade dos senhores Vereadores 

presentes no terminal de votação. 

3. Projeto de Lei nº 118/2019, de autoria do Prefeito 

Municipal, Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Institui no âmbito do 

Município de Caieiras a Campanha 'Outubro Rosa Pet' e 'Novembro Azul 

Pet', e dá outras providências". Referido projeto foi encaminhado às Comissões 

para Parecer. 

4. Projeto de Lei n" 120/2019, de autoria do Prefeito 

Municipal, Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Autoriza celebrar 

desapropriação em composição amigável, e dá outras providências". Referido 

projeto foi encaminhado às Comissões para Parecer. 

5. Projeto de Lei n" 129/2019, de autoria do Prefeito 

Municipal, Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Institui nova destinação a 

bem público que especifica e dá outras providências". Referido projeto foi 

encaminhado às Comissões para Parecer. 

6. Projeto de Lei n" 133/2019, de autoria do Prefeito 

Municipal, Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Cria e acresce cargo que 
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especifica, e dá outras providências". Referido projeto foi encaminhado às 

Comissões para Parecer. 

7. Projeto de Lei nº 134/2019, de autoria do Prefeito 

Municipal, Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Cria e acresce cargo que 

especifica, e dá outras providências". Referido projeto foi encaminhado às 

Comissões para Parecer. 

8. Projeto de Lei n" 135/2019, de autoria do Prefeito 

Municipal, Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Cria e acresce cargo que 

especifica, e dá outras providências". Referido projeto foi encaminhado às 

Comissões para Parecer. 

9. Projeto de Lei nº 136/2019, de autoria do Prefeito 

Municipal, Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Autoriza a celebrar 

desapropriação em composição amigável." Referido projeto foi encaminhado às 

Comissões para Parecer. 

10. Projeto de Lei nº 137/2019, de autoria do Prefeito 

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

Executivo a contratar operações de crédito com o Banco do Brasil e dá 

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

11. Projeto de Lei nº 138/2019, de autoria do vereador 

Fabrício Calandrini Nogueira, que dispõe sobre: "Obriga o recapeamento das vias 

públicas pelas prestadoras, permissionárias e concessionárias de serviços 

públicos em até 72 horas depois de finalizados seus serviços, e dá 

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

12. Projeto de Lei nº 139/2019, de autoria do vereador 

Anderson Cardoso da Silva, Birruga, que dispõe sobre: "Proíbe a cobrança de 

contribuições de manutenção e de conservação criadas por Associações de 
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Moradores ou Administradoras de Loteamento impostas a proprietários de 

lotes não edificados no Município de Caieiras, e dá outras providências". 

Referido projeto foi encaminhado às Comissões para Parecer. 

13. Projeto de Lei nº 140/2019, de autoria do vereador 

Anderson Cardoso da Silva, Birruga, que dispõe sobre: "Cria no Município de 

Caieiras o incentivo à contratação de pessoas com idade igualou superior a 

55 (cinquenta e cinco) anos, e dá providências". Referido projeto foi 

encaminhado às Comissões para Parecer. 

14. Moção nº 062/2019, de autoria de todos os Vereadores, 

encaminhada ao Presidente para leitura. Colocada em discussão, fez uso da palavra o 

Vereador Dr. Panelli. Colocada em votação, a moção foi aprovada no Terminal pela 

unanimidade dos senhores Vereadores presentes. 

15. Moção nº 065/2019, de autoria do Vereador Gilmar 

Soares Vicente, encaminhada ao 2º Secretário para leitura. Colocada em discussão, 

fizeram uso da palavra os Vereadores Gilmar Soares Vicente e Dr. Panelli. Colocada 

em votação, a moção foi aprovada no Terminal pela unanimidade dos senhores 

Vereadores presentes. 

16. Moção nº 066/2019, de autoria do Vereador Eudes 

Meira, encaminhada ao 1 º Secretário para leitura. Colocada em discussão, fez uso da 
palavra o Vereador Eudes Meira. Colocada em votação, a moção foi aprovada no 

Terminal pela unanimidade dos senhores Vereadores presentes. 

Não constando mais matérias para o Expediente da Mesa, o 

Senhor Presidente solicitou à Serventia que verificasse se havia tempo regimental 

para o Tema Livre. 

Neste momento, um munícipe solicitou uso da palavra na 

Tribuna Livre, ao que o senhor Presidente esclareceu que, de acordo com o Regimento 
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Interno da Câmara Municipal de Caie iras, nos termos do artigo 110, não é permitido 

o uso da palavra pelos munícipes durante as sessões ordinárias. 

O senhor Presidente observou, ainda, que, após o 

encerramento da presente sessão, seria franqueado o uso da palavra aos munícipes, 

para os esclarecimentos necessários. 

Por fim, o senhor Presidente esclareceu que a Tribuna Livre 

foi regulamentada por meio da Resolução 562/2017, porém, após a aprovação do 

Novo Regimento Interno desta Casa, tal norma foi revogada. 

Na sequência, após a verificação da Serventia, não havendo 

tempo regimental para o Tema Livre, em razão da primeira discussão e votação da Lei 

Orçamentária Anual, conforme determina o artigo 183 do Regimento Interno da 

Câmara Municipal de Caieiras, passou-se à Ordem do Dia. 

Por determinação do senhor Presidente, iniciou-se a Ordem 

do Dia, versando exclusivamente sobre o primeiro turno de discussão e votação do 

Projeto de Lei Orçamentária Anual, de autoria do Executivo Municipal, conforme 

Ordem do Dia para a 17ª Sessão Ordinária, publicada no prazo regimental, e nos 

termos do artigo 165, §5º e seguintes da Constituição Federal; artigo 25, inciso III da 

Lei Orgânica do Município e artigos 182 e 186 do Regimento Interno. 

1. Projeto de Lei nº 132/2019, de autoria do Senhor 

Prefeito Municipal, Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Estima a Receita e 

fixa a Despesa do Município para o Exercício de 2020". Com o parecer favorável 

e escrito da Comissão de 'Finanças e Orçamento', conforme artigos 40, §1 º, e 182, 
§4º, do Regimento Interno, o Senhor Presidente esclareceu que o tempo para 

discussão deveria obedecer ao prazo máximo de 30 minutos, de acordo com o que 

determina o artigo 164, inciso III, alínea Ij' do Regimento Interno. Colocado em 

discussão o Projeto, fez uso da palavra o Vereador Dr. Panelli. Destarte, colocado em 
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primeira votação, foi aprovado no Terminal pela unanimidade dos senhores 

Vereadores presentes. 

Não havendo mais matérias para a Ordem do Dia, passou-se 

para a Explicação Pessoal. 

O senhor Presidente ofereceu a palavra aos senhores 

Vereadores, conforme inscrição em livro próprio, pelo tempo regimental de dez 

minutos, fez uso da palavra o Vereador Gilmar Soares Vicente. 

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 18ª Sessão Ordinária de 2019, a 

realizar-se no dia 19 de Novembro de 2019, às 19:00 horas, em razão do feriado da 

"Consciência Negra", conforme Ato da Mesa nº 15/2019, 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, 06 de Novembro de 2019. 

, 

-- '~ 
Ande son Car so da SIlva . 

1 º Secretário 
Fabrício Calandrini Nogueira 

2º Secretário 
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