ATA DA 12J! SESSÃO ORDINÁRIA, DO 3.Q ANO, DA 14J! LEGISLATURA.
APROVADO
UNICA, DISCUSSÃO

s.s.~~A.
Realizada em 21 de Agosto de 2019.

PRESIDENTE

- PRESIDENTE: Dr. WLADIMIR PANELLI
-IQ 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 ME IRA, FABRÍCIO CALANDRINI NOGUEIRA, GILMAR SOARES
VICENTE,

JOSÉ CARLOS

DANTAS DE MENEZES, JOSEFA MARIA

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

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 11 ª Sessão Ordinária, realizada às 19:00 horas

do dia 07 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.

Balancete da Câmara Municipal de Caie iras relativo ao

mês de Julho de 2019. Referido balancete foi encaminhado à Secretaria, ficando à
disposição dos senhores Vereadores.
3.

Oficio nº 0833/2019 do REGOV [undiai, que trata do

crédito de recursos financeiros, sob bloqueio em 13/08/2019, na conta vinculada ao
Contrato de Repasse nº 873886/2018. Encaminho ao Sr. 1 Secretário para leitura,
Q

ficando à disposição dos senhores vereadores.
4.
Gerson Moreira
Parcelamento

Projeto de Lei nº 089/2019, de autoria do Sr. Prefeito

Romero, que dispõe sobre: "Institui

de multas de trânsito

o

Programa

de

- PPMT, e dá outras providências".

Referido projeto foi encaminhado às Comissões para Parecer.

5.
Nelson Fiare [únior,
Programa

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

que dispõe sobre: "Cria no Município

de Caieiras o

"Ação e Saúde na Terceira Idade", e dá outras providências."

Referido projeto foi encaminhado às Comissões para Parecer.
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6.

Projeto de Lei n" 007/2019, de autoria do vereador

Nelson Fiore Júnior, que dispõe sobre: "Autoriza
itinerante

do Município

a criação do hemocentro

de Caieiras, e dá outras providências."

Referido

projeto foi encaminhado às Comissões para Parecer.
7.

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

Nelson Fiore Júnior, que dispõe sobre: "Institui

no Município de Caieiras a

Semana Municipal de Saúde Vascular, e dá outras providências."

Referido

projeto foi encaminhado às Comissões para Parecer.

8.

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

Nelson Piore [únior, que dispõe sobre: "Institui

no Município de Caieiras o

Programa "Gostar de Ler", e dá outras providências."

Referido projeto foi

encaminhado às Comissões para Parecer.

9.

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

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

de Cursos Profissionalizante

que especifica, e dá outras

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

10.

Projeto de Lei nº 090/2019, de autoria do vereador Dr.

Wladimir Panelli, que dispõe sobre: "Proíbe às empresas concessionárias

de

serviços públicos de água e energia elétrica a interrupção do fornecimento
residencial de seus serviços, pela ausência de pagamento

das faturas de

consumo, nos dias que especifica, e dá outras providências."

O Vereador

Gilmar Soares Vicente requereu REGIME DE URGÊNCIA. O senhor Presidente
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colocou o requerimento em votação, sendo aprovado no Terminal pela unanimidade
dos senhores Vereadores presentes. Referido projeto foi inserido na Ordem do Dia.

11.

Em seguida, o senhor Presidente encaminhou as

Indicações nº 1.243/2019 A 1.382/2019 dos senhores Vereadores à Secretaria para as
devidas providências, registrando-se e lendo-se as seguintes:

WLADIMIR PANELLI (DR. PANELLI)
N!l 1.360/2019
N!l 1.361/2019

GILMAR SOARES VICENTE (LAGOINHA)
N!l 1.348/2019
N!l 1.365/2019

FABRÍCIO CALANDRINI NOGUEIRA
N!l 644/2019
NJl 1.245/2019

REGINALDO DE OLIVEIRA VASCONCELOS (RÉGIS DO HC)
NJl 445/2019
NJl 929/2019

NELSON FlORE JR. (NELSINHO FlORE)
NJl 1.353/2019
NJl 1.356/2019
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EUDESMEIRA

N 820/2019
Q

NQ 903/2019

]OSEFA MARIA MARQUES SANTOS (ZEFINHA)
NQ 1.244/2019
NQ 1.349/2019

JOSÉ CARLOS DANTAS DE MENEZES (ALEMÃO DA BARROCA)
NQ 1.341/2019
NQ 1.351/2019

]OSIE CRISTINE ARANHA DÁRTORA (PRÓ ]OSIE)
NQ 982/2019
NQ 1.296/2019

ANDERSON CARDOSO DA SILVA (BIRRUGA)
NQ 1.352/2019
NQ 1.357/2019

12.

Moção nº 050/2019, de autoria do Vereador Fabrício

Calandrini Nogueira, 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.
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13.

Moção nº 051/2019, de autoria do Vereador Eudes

Meira, encaminho ao 1 º Secretário para leitura. Colocada em discussão, fizeram uso
da palavra os Vereadores Eudes Meira, Dr. Wladimir Panelli e [ceie Cristine Aranha
Dártora. Colocada em votação, a moção foi aprovada no Terminal pela unanimidade
dos senhores Vereadores presentes.
14.

Moção n" 052/2019, de autoria do Vereador Dr.

Wladimir Panelli, encaminho ao 2º Secretário 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.
15.

Moção nº 053/2019, de autoria de todos os vereadores,

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

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 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
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Por determinação do senhor Presidente, iniciou-se a
apreciação das seguintes matérias:

1.

Projeto de Lei nº 090/2019, de autoria do vereador Dr.

Wladimir Panelli, que dispõe sobre: "Proíbe às empresas concessionárias

de

serviços públicos de água e energia elétrica a interrupção do fornecimento
residencial de seus serviços, pela ausência de pagamento

das faturas de

consumo, nos dias que especifica, e dá outras providências".

O senhor

Presidente solicitou o parecer verbal das Comissões de 'Justiça e Redação' e
'Comissão de Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas e Meio Ambiente',
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.

2.

Projeto de Lei n" 029/2019, de autoria do Sr. Prefeito

Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Promover anúncios ou veiculação de
campanhas de interesse público no rádio e na televisão aberta ou por canal
privado". O vereador Gilmar Soares Vicente pediu Vista do Projeto. Colocado em
votação, foi aprovada

no terminal pela unanimidade dos senhores Vereadores

presentes.

3.

Projeto de Lei nº 059/2019, de autoria do Sr. Prefeito

Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Revogação da Lei 5.016/2017". O
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vereador Eudes Meira pediu Vista do Projeto. Colocado em votação, foi aprovada no
terminal pela unanimidade dos senhores Vereadores presentes.
4.

Projeto de Lei nº 061/2019, de autoria do Sr. Prefeito

Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Cria o Conselho Municipal de
Comunicação Social de Caieiras - CMCSC, 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, 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.
5.

Projeto de Lei nº 064/2019, de autoria do Sr. Prefeito

Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Estabelece

procedimentos para

combater as ocupações irregulares, os danos ambientais e os parcelamentos
clandestinos e irregulares do solo urbano e rural do município de Caieiras, 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.
6.

Projeto de Lei nº 068/2019, de autoria do Sr. Prefeito

Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Institui no município de Caieiras o
mês "[unho Verde", dedicado à campanha e realização de ações de
conscientização e prevenção do câncer de rim, e dá outras providências". O

senhor Presidente solicitou o parecer verbal das Comissão de 'Justiça e Redação' e
'Educação, Saúde, Segurança Pública, Esportes e Assistência Social', sendo emitido o
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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.
7.

Projeto de Lei nº 069/2019, de autoria do Sr. Prefeito

Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Institui e inclui no calendário oficial
de eventos do município de Caieiras a "Semana Municipal da Enfermagem",
a ser comemorada
Municipal

anualmente

entre os dias 12 e 20 de maio, e o "Dia

do Enfermeiro" destinado aos enfermeiros, aos técnicos e aos

auxiliares de enfermagem, a ser comemorado anualmente no dia 12 de maio,
e dá outras providências."

O senhor Presidente solicitou o parecer verbal das

Comissão de 'Justiça e Redação' e 'Educação, Saúde, Segurança Pública, Esportes e
Assistência Social', sendo emitido o voto favorável de todos os membros presentes.
Com os pareceres favoráveis 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.

8.

Projeto de Lei nº 070/2019, de autoria do Sr. Prefeito

Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Institui no âmbito do município de
Caieiras o mês i/Abril Laranja", dedicado à campanha
crueldade contra os animais, e dá outras providências".

de prevenção de
O senhor Presidente

solicitou o parecer verbal Comissões de 'Justiça e Redação' e 'Comissão de Obras,
Serviços Públicos, Atividades Privadas e Meio Ambiente', sendo emitido o voto
favorável de todos os membros presentes. Com o parecer favorável das Comissões, o
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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 072/2019, de autoria do Sr. Prefeito

Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: UA cobrança da dívida ativa e atos
preparatórios
providências.",

à execução fiscal

do município

bem como EMENDA

de Caieiras, e dá outras

002/2019, de autoria de todos os

vereadores, que dispõe sobre: "Modifica os incisos I a IV do §lQ do artigo 10

do Projeto de Lei 072 de 15 de julho de 2019." 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 os pareceres favoráveis
das Comissões, o projeto e a emenda foram colocados em discussão, fazendo uso da
palavra o Vereador Dr. Wladimir Panelli. O Projeto e a emenda foram colocados em
votação, sendo aprovados no terminal pela unanimidade dos senhores Vereadores
presentes.

10.

Projeto de Lei nº 067/2019, de autoria do vereador

Gilmar Soares Vicente, que dispõe sobre: "Dâ denominação
poliesportiva

que especifica, e dá outras providências".

à quadra

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, 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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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 13ª Sessão Ordinária de 2019, a
realizar-se no dia 04 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, 21 de Agosto de 2019.

~~

~

Presidi

Fabrício Calandrini Nogueira
2º Secretário
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