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ATA DA 15/J SESSÃO ORDINÁRIA, DO 3Q ANO, DA 14ª LEGISLATURA.
APROVADO
UNICA DI
SSÃO
S.S.em~1 AO I ~

Realizada em 2 de Outubro 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 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,
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.
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EXPEDIENTE DA MESA

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

1.

Ata da 14ª Sessão Ordinária, realizada às 19:00 horas

do dia 18 de setembro de 2019. Colocada em discussão, nada foi requerido. Colocada
em votação, foi aprovada pela unanimidade dos senhores Vereadores presentes no
terminal de votação.

2.

Oficio nº 0994/2019, do Regov [undiai, que trata de

créditos de Recursos Financeiros. Referido oficio foi lido pelo Presidente e
encaminhado à Secretaria para providências, ficando à disposição dos senhores
Vereadores.

3.

Projeto de Lei nº 115/2019, de autoria do Vereador Dr.

Panelli, que dispõe sobre: "Altera o artigo 1Q, caput, da Lei Municipal nQ 2.601,
de 29 de fevereiro

de 1996, e dá outras providências".

Referido projeto foi

encaminhado às Comissões para Parecer.

4.

Projeto de Lei nº 116/2019, de autoria do Vereador Dr.

Panelli, que dispõe sobre: "Autoriza

o Poder Legislativo

desconto em folha de pagamento

dos servidores públicos que contratarem

planos de saúde, e dá outras providências".

Municipal a realizar

Referido projeto foi encaminhado às

Comissões para Parecer.
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5.

Em seguida,

o senhor Presidente

encaminhou

as

Indicações nº 1.621/2019 A 1.718/2019 dos senhores Vereadores à Secretaria para as
devidas providências, registrando-se e lendo-se as seguintes:

WLADIMIR PANELLI (DR. PANELLI)
NQ 1.425/2019
NQ 1.718/2019

GILMAR SOARES VICENTE (LAGOINHA)
NQ 1.704/2019

FABRÍCIO CALANDRINI NOGUEIRA
NQ 1.394/2019
NQ 1.681/2019

REGINALDO DE OLIVEIRA VASCONCELOS (RÉGIS DO HC)
NQ 984/2019
NQ 1.627/2019

NELSON FlORE IR. (NELSINHO FlORE)
NQ 1.625/2019
NQ 1.699/2019
EUDESMElRA
NQ469/2019
NQ 545/2019
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JOSEFA MARIA MARQUES SANTOS (ZEFINHA)

NQ 1.628/2019
NQ 1.717/2019

JOSÉ CARLOS DANTAS DE MENEZES (ALEMÃO DA BARROCA)

NQ 1.629/2019
NQ 1.686/2019

ANDERSON

CARDOSO DA SIL VA (BIRRUGA)

NQ 1.714/2019
NQ 1.715/2019

6.

Moção nº 058/2019, de autoria do Vereador Reginaldo

de Oliveira Vasconcelos, encaminhada ao 3º Secretário 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.

7.

Moção nº 059/2019, 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.

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,
fazendo uso da palavra os Vereadores Fabrício Calandrini Nogueira, ]osie Cristine
Aranha Dártora e 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 nº 098/2019, de autoria do Prefeito Gerson

Moreira Romero, que dispõe sobre: "Institui no calendário municipal de eventos
a 'Semana Municipal

da Juventude'

e dá outras providências".

O senhor

Presidente solicitou o parecer verbal das Comissões de 'Justiça e Redação' e
'Educação, Saúde, Segurança Pública, Esportes, Lazer, Cultura e Assistência Social',
sendo emitido

o

voto favorável de todos

favorável das Comissões,

o

os

membros presentes. Com o parecer

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.

2.

Projeto de Lei nº 099/2019, de autoria do Prefeito

Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Altera o inciso 44, do artigo 98 da
Lei Complementar

n 5.133 de 30 de novembro
Q

de 2018 e dá outras
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providências".

O senhor Presidente solicitou o parecer verbal das Comissões de

'Justiça e Redação' e 'Educação, Saúde, Segurança Pública, Esportes, Lazer, Cultura
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, 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.

3.

Projeto de Lei nº 100/2019, de autoria do Prefeito

Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Revogação da Lei nJJ 3.325/2002 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 presentes. Com o parecer favorável das Comissões, 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.

4.

Projeto de Lei n" 101/2019, de autoria do Prefeito

Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Institui o prêmio de reconhecimento
de personalidade

pelo apoio às iniciativas

outras providências".

para juventude no município e dá

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, 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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5.

Projeto de Lei nº 102/2019, de autoria do Prefeito

Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Atribui
localizado

YfJ~

nas dependências

da Associação

Príncipes - e dá outras providências".

denominação

ao salão

Real Park - Reserva

dos

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, 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.

6.

Projeto de Lei nº 013/2019, de autoria do Vereador

Nelson Fiore Júnior, que dispõe sobre: "Institui
prevenção e conscientização

a semana

contra a violência e maus-tratos

com deficiência, e dá outras providências".

municipal

de

às pessoas

Com o parecer escrito favorável das

Comissões de 'Justiça e Redação' e 'Educação, Saúde, Segurança Pública, Esportes,
Lazer, Cultura 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.
7.

Projeto de Lei nº 103/2019, de autoria do vereador

Eudes Meira, que dispõe sobre: "Institui no Município de Caieiras o Programa
"Farmácia

Solidária",

e dá outras providências".

Com o parecer escrito

favorável das Comissões de 'Justiça e Redação' e 'Educação, Saúde, Segurança
Pública, Esportes, Lazer, Cultura e Assistência Social', o Projeto foi colocado em
discussão, não havendo quem quisesse fazer o uso da palavra. O projeto foi colocado
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em votação, sendo aprovado no terminal pela unanimidade dos senhores Vereadores
presentes.
8.

Projeto de Lei nº 105/2019, de autoria do vereador

Eudes Meira, que dispõe sobre: "Obriga bares, restaurante, casas noturnas e
demais estabelecimentos

congêneres situados no Município

de Caieiras a

adotarem medidas de auxílio às mulheres em situação de risco nas suas
dependências, e dá outras providências". Com o parecer escrito favorável da
Comissão de 'Justiça e Redação', 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 106/2019, de autoria do vereador José

Carlos Dantas de Menezes, que dispõe sobre: "Institui no Município de Caieiras
a Campanha de Vacinação Antirrábica, e dá outras providências".

Com o

parecer escrito favorável das Comissões de 'Justiça e Redação' e 'Educação, Saúde,
Segurança Pública, Esportes, Lazer, Cultura 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 108/2019, de autoria da vereadora

Josie Cristine Aranha Dártora, que dispõe sobre: "Assegura o pagamento de meiaentrada
artísticos,

para

o ingresso

em cinemas,

circenses e eventos

esportivos

teatros,

espetáculos

realizados

musicais,

no Município

de

Caieiras, em favor das pessoas que especifica, e dá outras providências".
Com o parecer escrito favorável das Comissões de 'Justiça e Redação' e 'Educação,
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Saúde, Segurança Pública, Esportes, Lazer, Cultura e Assistência Social', o Projeto
foi colocado em discussão, fizeram uso da palavra os vereadores Josie Cristine Aranha
Dártora e Dr. Wladimir Panelli. O projeto foi colocado em votação, sendo aprovado
no terminal pela unanimidade dos senhores Vereadores presentes.

11.

Projeto de Lei nº 109/2019, de autoria do vereador

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

a fim de facilitar

a retirada

o Poder Executivo

móveis, intitulado

de medicamentos

públicas municipais, e dá outras providências".

"Remédio

nas farmácias

Com o parecer escrito favorável

das Comissões de 'Justiça e Redação', 'Educação, Saúde, Segurança Pública,
Esportes, Lazer, Cultura e Assistência Social' e 'Finanças e Orçamento', 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.

12.

Projeto de Lei nº 110/2019, de autoria do vereador

Anderson Cardoso da Silva, que dispõe sobre: "Institui no Município de Caieiras
o Programa

"Doe Órgãos, Doe Amor", e dá outras providências". Com o

parecer escrito favorável das Comissões de 'Justiça e Redação', 'Educação, Saúde,
Segurança Pública, Esportes, Lazer, Cultura e Assistência Social' e 'Finanças e
Orçamento', 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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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 mate 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 16ª Sessão Ordinária de 2019, a
realizar-se no dia 16 de Outubro 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, 2 de Outubro de 2019.

~'\VL_

Fabrício Calandrini Nogueira
2 º Secretário
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