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Realizada em 7 de Novembro de 2018.

- PRESIDENTE: Dr. WLADIMIR PANELLI
-1-º SECRETÁRIO: ANDERSON CARDOSO DA SILVA
- 2-º SECRETÁRIO: REGINALDO DE OLIVEIRA. VASCONCELOS

Às dezenove horas, registrou-se a presença dos Vereadoresno
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, que
convidou a VereadoraPrô Josie parafazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada.

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 15ª Sessão Ordinária, realizada em 17 de

Outubro de 2018. Colocada em discussão, nada foi requerido. Colocada em votação,
foi aprovada pela unanimidade dos senhores Vereadores presentes no terminal de
votação.
2.

Balancete da Câmara Municipal de Caieiras relativo ao

mês de Outubro de 2018 foi encaminhado à Secretaria para providências, ficando à
disposição dos senhores Vereadores.
3.

Oficio nº 1394/2018 do REGOV Jundiaí, que trata da

celebração de contrato de repasse que tem por objetivo a 'Reforma e melhoria de
infraestrutura esportiva do ginásio do Pinheiros, município de Caieiras". Referido
oficio foi encaminhado à Secretaria para providências, ficando à disposição dos
senhores Vereadores.
4.

Projeto de Lei Complementar nº 232/2018, de autoria

do Sr. Prefeito Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Criação e acréscimos
no quadro de pessoal estatutário, pessoal permanente, de cargos isolados de
provimento

efetivo

e dá outras providências."

A Vereadora Josie Cristine

Aranha Dártora 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.
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5.

Projeto de Lei Complementar nº 233/2018, de autoria

do Sr. Prefeito Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Altera referência
remuneratória e dá outras providências."

Referido projeto foi encaminhado às

Comissões para Parecer.

6.

Projeto de Lei Complementar nº 234/2018, de autoria

do Sr. Prefeito Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Reestrutura interna da
secretaria municipal de saúde e dá outras providências."

Referido projeto foi

encaminhado às Comissões para Parecer.

7.

Projeto de Lei Complementar nº 235/2018, de autoria

do Sr. Prefeito Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Reorganização
guarda civil municipal

de Caieiras, revisão do estatuto,

da

quadro, regime

disciplinar e plano de carreira, cargos e salários e dá outras providências."
Referido projeto foi encaminhado às Comissões para Parecer.

8.

Projeto de Lei nº 5.564/2018, de autoria do Sr. Prefeito

Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Altera o artigo 1-º da lei municipal n-º
4.855 de 06 de Maio de 2016 e altera cargos e empregos públicos e dá outras
providências." A Vereadora Josie Cristine Aranha Dártora 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.

9.

Projeto de Lei nº 5.565/2018, de autoria do Sr. Prefeito

Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Autoriza

o Poder Executivo
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permutar área de propriedade municipal, promove desafetação e dá outras
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.
10.

Projeto de Lei nº 5.566/2018, de autoria do Sr. Prefeito

Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Autoriza
conceder auxílio
providências."

moradia

o Poder Executivo

a

em remoção de área de risco e dá outras

O Vereador Anderson Cardoso da Silva 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.

11.

Projeto de Lei nº 5.568/2018, de autoria do Sr. Prefeito

Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Autoriza pagamento de 50% de taxa de
remoção de poste e dá outras providências." Referido projeto foi encaminhado às
Comissões para Parecer.

12.

Projeto de Lei nº 5.563/2018, de autoria do vereador Eudes

Meira, que dispõe sobre: "Autoriza o Poder Executivo a instituir Programa Municipal
de Idiomas e dá outras providências. " Referido projeto foi encaminhado às
Comissões para Parecer.

13.

Projeto de Lei nº 5.567/2018, de autoria do vereador

Wladimir Panelli, que dispõe sobre: "Institui no município de Caieiras o dia do
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combate ao preconceito e dá outras providências." Referido projeto foi encaminhado
às Comissões para Parecer.

14.

Em seguida,

o senhor

Presidente

encaminhou

as

Indicações nº 1.329/2018 a 1.389/2018 dos senhores Vereadores à Secretaria para as

devidas providências, registrando-se e lendo-se as seguintes:
Wladimir Panelli (Dr. Panelli)
Nº 1.368/2018, Nº 1.379/2018

Gilmar Soares Vicente (Lagoinha)
Nº 1.034/2018, Nº 1.048/2018

Fabrício Calandrini Nogueira
Nº 1.366/2018, Nº 1.367/2018

Reginaldo de Oliveira Vasconcelos (Régis do HC)
Nº 1.382/2018, Nº 1.383/2018

Nelson Fiore Jr. (Nelsinho Fiare)
Nº 1.373/2018, Nº 1.387/2018

Eudes Meira
Nº 858/2018, Nº 1.356/2018
[osefa Maria Marques Santos (Zefinha)
Nº 1.160/2018, Nº 1.384/2018

José Carlos Dantas de Menezes (Alemão da Barroca)
Nº 1.380/2018, Nº 1.381/2018

[osie Cristine Aranha Dártora (Pró Josie)
Nº 1.362/2018, Nº 1.363/2018

Anderson Cardoso da Silva (Birruga)
Nº 1.355/2018, Nº 1.357/2018

15.

Moção nº 41/2018, de autoria do vereador Nelson

Fiore Junior, ao Presidente para leitura. Colocada em discussão e não havendo
quem quisesse discutir, foi colocada em votação, sendo aprovada no Terminal pela
unanimidade dos senhores Vereadorespresentes.
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16.

Moção

nº 42/2018, de autoria do vereador Nelson

Fiore Júnior, ao Presidente para leitura. Colocada em discussão e não havendo
quem quisesse discutir, foi colocada em votação, sendo aprovada no Terminal pela
unanimidade dos senhores Vereadores presentes.

17.

Moção nº 44/2018, de autoria do vereador Reginaldo

de Oliveira Vasconcelos, ao 2º Secretário para leitura. Colocada em discussão e não
havendo quem quisesse discutir, foi colocada em votação, sendo aprovada no
Terminal pela unanimidade dos senhores Vereadores presentes.

18.

Moção n" 45/2018, de autoria do vereador Dr. Panelli,

ao Presidente para leitura. Colocada em discussão, sendo discutida pelo vereador
Wladimir Panelli. Não havendo mais quem quisesse discutir, foi colocada em votação,
sendo aprovada no Terminal pela unanimidade dos senhores Vereadores presentes.

19.

Moção nº 46/2018, de autoria do vereador Dr. Panelli,

ao Presidente para leitura. Colocada em discussão, sendo discutida pelo vereador
Wladimir Panelli. Não havendo mais quem quisesse discutir, foi colocada em votação,
sendo aprovada no Terminal pela unanimidade dos senhores Vereadores presentes

Não havendo mais matérias para o Expediente da Mesa,
passou-se para o Tema Livre.

TEMA LIVRE
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o

senhor

Presidente

ofereceu

a palavra

aos senhores

Vereadores, em ordem alfabética, pelo tempo regimental de dez minutos com apartes.
Usaram da palavra os Vereadores Eudes Meira, Fabrício Calandrini e Pró Josie.

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,

InIClOU-Se

a

apreciação das seguintes matérias:

1.

Projeto de Lei Complementar nº 227/2018, de autoria do Sr.

Prefeito Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Regulamenta
direito de construir e dá outras providências".

a Outorga onerosa ao

O senhor Presidente solicitou parecer da

comissão de 'Obras, Serviços Públicos, Atividade Privada e Meio Ambiente', sendo emitido
o voto favorável de todos os membros. A comissão de 'Justiça e Redação' apresentou
parecer escrito, sendo emitido o voto favorável de todos os membros. Com o parecer
favorável das Comissões, o projeto foi colocado em discussão. Não havendo quem
quisesse discutir, o projeto foi colocado em votação, sendo aprovado

no terminal

pela unanimidade dos senhores Vereadores presentes.

2.

Projeto de Lei Complementar nº 231/2018, de autoria do Sr.

Prefeito Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Cria o Programa IPTU garantido,
autoriza a celebração de convênios e dá outras providências".

O senhor Presidente
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solicitou o parecer verbal das comissões de 'Justiça e Redação' e 'Finanças e Orçamento',
sendo emitido o voto favorável de todos os membros. Com o parecer favorável das Comissões,
o projeto foi colocado em discussão, fazendo o uso da palavra os Vereadores Wladimir Panelli
e Eudes Meira. O projeto foi colocado em votação, sendo aprovado no terminal pela
unanimidade dos senhores Vereadores presentes.

3.

Projeto de Lei Complementar nll 232/2018, de autoria do Sr.

Prefeito Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Criação e acréscimos no quadro
de pessoal estatutário,

pessoal permanente, de cargos isolados de provimento

efetivo e dá outras providências. O senhor Presidente solicitou o parecer verbal
das comissões de 'Justiça e Redação' e 'Finanças e Orçamento', sendo emitido o
voto favorável de todos os membros. Com o parecer favorável das Comissões, o
projeto foi colocado em discussão, fazendo o uso da palavra o Vereador Wladimir
Panelli. O projeto foi colocado em votação, sendo aprovado

no terminal pela

unanimidade dos senhores Vereadores presentes.
4.

Projeto de Lei nº 5.558/2018, de autoria do Sr. Prefeito

Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Autoriza

celebrar desapropriação

em

composição amigável". O senhor Presidente solicitou o parecer verbal das comissões de
'Justiça e Redação' e 'Finanças e Orçamento', sendo emitido o voto favorável de todos os
membros. Com o parecer favorável das Comissões, o projeto foi colocado em discussão,
fazendo o uso da palavra o Vereador Wladimir Panelli. O projeto foi colocado em votação,
sendo aprovado no terminal pela unanimidade dos senhores Vereadores presentes.

5.

Projeto de Lei nº 5.559/2018, de autoria do Sr. Prefeito

Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Inclusão e correção de descrição de áreas
recebidas em doação e dá outras providências." O senhor Presidente solicitou o parecer
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verbal das comissões de 'Justiça e Redação' e 'Finanças e Orçamento', sendo emitido o voto
favorável de todos os membros. Com o parecer favorável das Comissões, o projeto foi
colocado em discussão, fazendo o uso da palavra o Vereador Wladimir Panelli. O projeto foi
colocado em votação, sendo aprovado

no terminal pela unanimidade dos senhores

Vereadores presentes.

Projeto de Lei nº 5.562/2018, de autoria do Sr. Prefeito

6.

Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Autoriza dação em pagamento através de
imóveis e dá outras providências",

O senhor Presidente solicitou o parecer verbal das

comissões de 'Justiça e Redação' e 'Finanças e Orçamento', sendo emitido o voto favorável de
todos os membros. Com o parecer favorável das Comissões, o projeto foi colocado em
discussão, fazendo o uso da palavra o Vereador Wladimir Panelli. O projeto foi colocado em
votação, sendo aprovado no terminal pela unanimidade dos senhores Vereadores presentes.

7.
Gerson Moreira
municipal
públicos

Projeto de Lei nº 5.564/2018, de autoria do Sr. Prefeito

Romero,

que dispõe sobre: "Altera

nl1 4.855 de 06 de Maio
e dá outras providências."

de 2016 e altera

o artigo

111 da lei

cargos e empregos

O senhor Presidente solicitou o parecer

verbal das comissões de 'Justiça e Redação' e 'Finanças e Orçamento',

sendo

emitido o voto favorável de todos os membros. Com o parecer favorável das
Comissões, o projeto foi colocado em discussão, fazendo o uso da palavra o
Vereador Wladimir Panelli. O projeto foi colocado em votação, sendo aprovado
no terminal pela unanimidade dos senhores Vereadores presentes.

8.

Projeto de Lei nº 5.565/2018, de autoria do Sr. Prefeito

Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Autoriza

o Poder Executivo

a permutar

área de propriedade municipal, promove desafetação e dá outras providências,"
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senhor Presidente solicitou o parecer verbal das comissões de 'Justiça e Redação' e
'Finanças e Orçamento',

sendo emitido o voto favorável de todos os membros. Com o

parecer favorável das Comissões, o projeto foi colocado em discussão, fazendo o uso da
palavra os Vereadores Wladimir
Meira.

Panelli, Fabrício Calandrini,

O projeto foi colocado em votação, sendo aprovado

unanimidade

Prõ Josie e Eudes
no terminal

pela

dos senhores Vereadores presentes.

9.

Projeto de Lei nº 5.566/2018, de autoria do Sr. Prefeito

Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Autoriza

o

Poder Executivo

auxílio moradia em remoção de área de risco e dá outras providências."

a conceder
O senhor

Presidente solicitou o parecer verbal das comissões de 'Justiça e Redação' e 'Finanças e
Orçamento', sendo emitido o voto favorável de todos os membros. Com o parecer favorável
das Comissões, o projeto foi colocado em discussão. Não havendo quem quisesse
discutir,

o projeto foi colocado em votação, sendo aprovado

unanimidade

no terminal pela

dos senhores Vereadores presentes.

10.

Projeto de Decreto Legislativo nº 897/2018, de autoria da

vereadora Josie Cristine Aranha Dârtora, que dispõe sobre: "Concede
personalidade

caieirense e dá outras providências".

título

de

O senhor Presidente solicitou o

parecer verbal da comissão de 'Justiça e Redação', sendo emitido o voto favorável de todos os
membros. Com o parecer favorável da Comissão, o projeto foi colocado em discussão, fazendo
o uso da palavra o Vereador Wladimir Panelli. 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.
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EXPLICAÇÃO PESSOAL

o

senhor Presidente ofereceu a palavra aos senhores

Vereadores, conforme inscrição em livro próprio, pelo tempo regimental de dez
minutos, não havendo inscritos.

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 17ª Sessão Ordinária a realizar-se
no dia 21 de Novembro de 2018, às 19:00 horas, nas dependências da Câmara
Municipal, cuja Ordem do Dia será afixada no Quadro de Avisos e determinou a
mim, Priscila Mazieiro, Coordenadora de Assuntos Legislativos, que lavrasse a
competente Ata subscrita pelos componentes da Mesa. Caieiras, 7 de Novembro de
2018.

1 Q Secretário
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