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ATA DA 11Jl SESSÃO ORDINÁRIA, DO 312 ANO, DA 14ª LEGISLATURA.

Realizada em 7 de Agosto 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
FlORE JÚNIOR e WLADIMIR PANELLI. Ausente o Vereador REGINALDO DE
OLIVEIRA VASCONCELOS.

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 10ª Sessão Ordinária, realizada em 18 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 8ª Sessão Extraordinária, realizada às 18 horas

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 9ª Sessão Extraordinária, realizada às 10 horas

do dia 19 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 10ª Sessão Extraordinária, realizada às 15 horas

do dia 28 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.

Ata da 11 ª Sessão Extraordinária, realizada às 10 horas

do dia 30 de julho de 2019. Colocada em discussão, nada foi requerido. Colocada em
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votação, foi aprovada pela unanimidade dos senhores Vereadores presentes no
terminal de votação.
6.

Balancete da Câmara Municipal de Caieiras relativo ao

mês de Junho de 2019. Referido balancete foi encaminhado à Secretaria, ficando à
disposição dos senhores Vereadores.
7.

Oficio nº 202/2019, do Prefeito Municipal Gerson

Moreira Romero, que trata do Projeto de Habitação do Município de Caieiras, a ser
realizado na Rua Antônio Castelani Filho, cujo projeto original encontra-se na
Coordenadoria de Assuntos

Legislativos, conforme Comunicado 006/2019 de

06/08/2019. Encaminho ao Sr. 1 Secretário para leitura, ficando à disposição dos
Q

senhores vereadores para análise.

8.

Oficio nº 645/2019 do REGOV [undiai, que trata do

crédito de recursos financeiros, sob bloqueio em 01107/2019, na conta vinculada ao
Contrato de Repasse n" 845289/2017. Encaminho ao Sr. 2º Secretário para leitura,
ficando à disposição dos senhores vereadores.

9.

Oficio nº 662/2019 do REGOV Jundiaí, que trata do

crédito de recursos financeiros, sob bloqueio em 02/07/2019, na conta vinculada ao
Contrato de Repasse n" 845400/2017. Encaminho ao Sr. 1 º Secretário para leitura,
ficando à disposição dos senhores vereadores.

10.

Oficio nº 664/2019 do REGOV [undiai, que trata do

crédito de recursos financeiros, sob bloqueio em 02/07/2019, na conta vinculada ao
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Contrato de Repasse nº 845397/2017. Encaminho ao Sr. 2º Secretário para leitura,
ficando à disposição dos senhores vereadores.

11.

Oficio nº 114/2019 do Exmo. Sr. Deputado Estadual

Coronel Telhada, que trata da emenda parlamentar ao Município de Caieiras.
Encaminho ao Sr. Presidente para leitura, ficando à disposição dos senhores
vereadores.

12.

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".

Referido projeto foi encaminhado às Comissões para

Parecer.
13.

Projeto de Lei nº 066/2019, de autoria do Sr. Prefeito

Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Dá denominação
especifica e dá outras providências".

de quadra que

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.
14.

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

Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Institui no âmbito do município de
Caieiras o mês "Junho Verde", dedicado à campanha e realização de ações de
conscientização

e prevenção do câncer de rim, e dá outras providências."

Referido projeto foi encaminhado às Comissões para Parecer.
Página 4 de 18

,

.

Y!3~m 9JC~
::l~~~i:Rua Albert Hansern. Centro· CaíeiTas ·SP.• CEP:
Fonel/ax:
080 •

15.

07700-000'

de Y!3aieiffaJJ
(11) 4442.8399 • www.camaracaieiras.sp.gov.br

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

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

Municipal 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." Referido projeto foi encaminhado às Comissões para
Parecer.
16.

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 "Abril Laranja", dedicado à campanha

de prevenção da

crueldade contra os animais, e dá outras providências." Referido projeto foi
encaminhado às Comissões para Parecer.

17.

Projeto de Lei nº 071/2019, de autoria do Sr. Prefeito

Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Institui auxílio de assistência
familiar aos servidores públicos municipais junto a operadoras privadas e
dá outras providências." O Vereador Nelson Fiare Ir. requereu REGIME DE
URGÊNCIA. O senhor Presidente colocou o requerimento em votação, sendo
aprovado no Terminal pela unanimidade dos senhores Vereadorespresentes. Referido
projetofoi inserido na Ordem do Dia.

18.

Projeto de Lei nº 072/2019, de autoria do Sr. Prefeito

Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: liA cobrança da dívida ativa e atos
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preparatórios

à execução fiscal

do município

de Caieiras e dá outras

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

19.

Projeto de Lei nº 073/2019, de autoria do Sr. Prefeito

Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Regulamentação

do valor do Salário

Família estabelecido pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e dá
outras providências."

O Vereador Gilmar Soares Vicente 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.
20.

Projeto de Lei nº 074/2019, de autoria do Sr. Prefeito

Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Regulamentação

de direitos e

vantagens aos empregados públicos regidos pela Consolidação das Leis do
Trabalho em equiparação ao regime estatutário 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.
21.

Projeto de Lei nº 065/2019, de autoria dos Vereadores

Dr. Panelli e Gilmar Soares Vicente que dispõe sobre: "Proíbe a prática de
condutas

resultantes

de intolerância,

discriminação

ou preconceitos

em

razão da orientação sexual ou identidade de gênero nos estabelecimentos
públicos e privados abertos ao público no município de Caieiras, e dá outras
providências."

O Vereador Gilmar Soares Vicente requereu REGIME DE

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

22.

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

Gilmar Soares Vicente, Lagoinha, que dispõe sobre: "Dá denominação à quadra
poliesportiva

que especifica, e dá outras providências."

Referido projeto foi

encaminhado às Comissões para Parecer.
23.

Projeto de Lei nº 076/2019, de autoria do vereador Dr.

Wladimir Panelli, que dispõe sobre: "Dá denominação ao trevo que especifica, e
dá outras providências."

Referido projeto foi encaminhado às Comissões para

Parecer.

24.

Projeto de Lei nº 080/2019, de autoria do vereador Dr.

Wladimir Panelli, que dispõe sobre: "Altera o art. 40, caput, e art. 44, ambos da
Lei Municipal nll 4.864, de 15 de junho de 2016, e dá outras providências." O
Vereador Gilmar Soares Vicente 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.
25.

Projeto de Lei nº 082/2019, de autoria dos vereadores

Josie Cristine Aranha Dártora e Dr. Wladimir Panelli, que dispõe sobre: "Autoriza
a criação da Central de Intermediação em Libras no Município de Caieiras, e
dá outras providências."

A Vereadora Josie Cristine Aranha Dártora requereu

REGIME DE URGÊNCIA. O senhor Presidente colocou o requerimento em votação,
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sendo aprovado no Terminal pela unanimidade dos senhores Vereadores presentes.
Referido projeto foi inserido na Ordem do Dia.
26.

Projeto de Lei nº 083/2019, de autoria dos vereadores

Gilmar Soares Vicente, Lagoinha, e Dr. Wladimir Panelli, que dispõe sobre:
"Autoriza

o Poder Executivo a instituir a 'Semana Cultural e Esportiva

LGBTQI+ de Caieiras e de inclusão social da diversidade no município e dá
outras providências."

O Vereador Gilmar Soares Vicente 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.
27.

Projeto de Lei n" 084/2019, de autoria do vereador

Reginaldo de Oliveira Vasconcelos, Régis do HC, que dispõe sobre: "Cria o
voluntariado

junto à Secretaria Municipal da Saúde de Caieiras 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.
28.

Projeto de Lei n" 085/2019, de autoria dos vereadores

Dr. Wladimir Panelli e Reginaldo de Oliveira Vasconcelos, Régis do HC, que dispõe
sobre: "Autoriza

o Poder Executivo a implantar no município de Caieiras

restrição ao trânsito de veículos automotores

pesados, do tipo caminhão,

nas datas e horários que especifica e dá outras providências." Referido projeto
foi encaminhado às Comissões para Parecer.
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29.

Em seguida,

o senhor

Presidente

encaminhou

as

Indicações nº 990/2019 A 1.242/2019 dos senhores Vereadores à Secretaria para as
devidas providências, registrando-se e lendo-se as seguintes:

WLADIMIR PANELLI (DR. PANELLI)
NQ 1.203/2019
NQ 1.204/2019

GILMAR SOARES VICENTE (LAGOINHA)
NQ 1.191/2019
NQ 1.192/2019

FABRÍCIO CALANDRINI NOGUEIRA
NQ 994/2019
NQ 1.241/2019

REGINALDO DE OLIVEIRA VASCONCELOS (RÉGIS DO HC)
NQ 1.220/2019
NQ 1.240/2019

NELSON FlORE

JR.

(NELSINHO FlORE)

NQ 1.172/2019
NQ 1.222/2019

EUDESMElRA
NQ 1.223/2019
Página 9 de 18

rk; YfJaieiJta/)

YfJiÍ/Jna/Jra ~al
~~~~C

Rua A/bert Hanser n. 080 - Centro - Caieiras - SP. - CEP: °77°0-000 • Fonel/ax; (h) 4442-8399 - www.camaracaieiras.sp.gov.b(!

NJl 1.239/2019

jOSEFA MARIA MARQUES SANTOS (ZEFINHA)
NJl 996/2019
NJl 1.224/2019

JOSÉ CARLOS DANTAS DE MENEZES (ALEMÃO DA BARROCA)
NJl 1.236/2019

jOSIE CRISTINE ARANHA DÁRTORA (PRÔ JOSIE)

NQ 1.195/2019
NQ 1.238/2019

ANDERSON CARDOSO DA SILVA (BIRRUGA)
NJl 998/2019

NQ 1.216/2019

30.

Moção

nJl 044/2019, de autoria

do Vereador

Gilmar Soares Vicente, Lagoinha, 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.

31.

Moção

n

Q

045/2019, de autoria

do Vereador

Gilmar Soares Vicente, Lagoinha, encaminhada ao 2º Secretário para leitura.
Colocada em discussão, fez uso da palavra o Vereador Fabrício Caiandrini Nogueira.
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Colocada em votação, a moção foi aprovada no Terminal pela unanimidade dos
senhores Vereadores presentes.
32.

Moção

n

Q

046/2019, de autoria

do Vereador

Gilmar Soares Vicente, Lagoinha, encaminhada ao 1 º 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.
33.

Moção

Gilmar Soares Vicente, Lagoinha,

nl1 047/2019, de autoria

do Vereador

encaminhada 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.

34.

Moção nl1 048/2019, de autoria do Vereador Dr.

Panelli, 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.
35.

Moção nº 049/2019, de autoria do Vereador Eudes

Meira, encaminho ao 2º Secretário para leitura. Colocada em discussão, fizeram uso
da palavra os Vereadores Eudes Meira, Anderson Cardoso da Silva, Fabrício
Calandrini Nogueira, Dr. Wladimir Panelli e Josie Cristine Aranha Dártora.
Colocada em votação, a moção foi aprovada no Terminal pela unanimidade dos
senhores Vereadores presentes.
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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

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

1.

Projeto de Lei nº 066/2019, de autoria do Sr. Prefeito

Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Dá denominação
especifica e dá outras providências".

de quadra que

O senhor Presidente solicitou o parecer

verbal das Comissões de 'Justiça e Redação', 'Obras, Serviços Públicos, Atividades
Privadas e Meio Ambiente' 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.

Página 12 de 18

cg~
::l~~~f:

~bJlieif!cd de

cg~

Rua Albert Hanser n. 080 - Centro - Caieiras - SP. - CEP: 07700-000- Fonelfax: (11) 4442-8399' www.camaracaieiras.sp,gov.br

2.

Por equívoco, o Sr. Presidente colocou em votação o

Projeto de Lei nº 076/2019, de autoria do vereador Dr. Wladimir Panelli, que dispõe
sobre: "Dá denominação

ao trevo que especifica, e dá outras providências",

requerendo a urgência para votação. As Comissões de 'Justiça e Redação' e 'Finanças
e Orçamento' emitiram o voto favorável de todos os seus 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

3.

Projeto de Lei nº 071/2019, de autoria do Sr. Prefeito

Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Institui

auxílio

de assistência

familiar aos servidores públicos municipais junto a operadoras privadas e
dá outras providências".

O senhor Presidente solicitou o parecer verbal das

Comissões de 'Justiça e Redação', 'Educação, Saúde, Segurança Pública, Esportes e
Assistência Social' e 'Finanças e Orçamento', 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.
4.

Projeto de Lei nº 073/2019, de autoria do Sr. Prefeito

Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Regulamentação

do valor do Salário

Família estabelecido pelo Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e dá
outras providências."

O senhor Presidente solicitou o parecer verbal das Comissões

de 'Justiça e Redação', 'Educação, Saúde, Segurança Pública, Esportes e Assistência
Social' e 'Finanças e Orçamento', sendo emitido o voto favorável de todos os membros
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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.
5.

Projeto de Lei nº 074/2019, de autoria do Sr. Prefeito

Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Regulamentação
vantagens aos empregados públicos regidos pela Consolidação

de direitos e
das Leis do

Trabalho em equiparação ao regime estatutário 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 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.
6.

Projeto de Lei nº 065/2019, de autoria dos vereadores

Dr. Panelli e Gilmar Soares Vicente, Lagoinha, que dispõe sobre: "Proíbe a prática
de condutas resultantes

de intolerância,

discriminação

ou preconceitos em

razão da orientação sexual ou identidade de gênero nos estabelecimentos
públicos e privados abertos ao público no município de Caieiras, e dá outras
providências."

O senhor Presidente solicitou o parecer verbal das Comissões 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.
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7.

Projeto de Lei nº 080/2019, de autoria do vereador Dr.

Wladimir Panelli, que dispõe sobre: "Altera o art. 40, caput, e art. 44, ambos da
Lei Municipal n!! 4.864, de 15 de junho de 2016, e dá outras providências."

O

senhor Presidente solicitou o parecer verbal da Comissão de 'Justiça e Redação' e
'Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas e Meio Ambiente', 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 082/2019, de autoria dos vereadores

Josie Cristine Aranha Dártora e Dr. Wladimir Panelli, que dispõe sobre: "Autoriza
a criação da Central de Intermediação em Libras no Município de Caieiras, e
dá outras providências."

O senhor Presidente solicitou o parecer verbal das

Comissões de 'Justiça e Redação', 'Educação, Saúde, Segurança Pública, Esportes e
Assistência Social' e 'Finanças e Orçamento', 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 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.
9.

Projeto de Lei nº 083/2019, de autoria dos vereadores

Gilmar Soares Vicente, Lagoinha, e Dr. Wladimir Panelli, que dispõe sobre:
"Autoriza

o Poder Executivo

a instituir

a 'Semana Cultural e Esportiva

LGBTQI+ de Caieiras e de inclusão social da diversidade no município e dá
outras providências."

O senhor Presidente solicitou o parecer verbal das Comissões
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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, não havendo
quem fizesse o uso da palavra. O Projeto foi colocado em votação, sendo aprovado
no terminal pela unanimidade dos senhores Vereadores presentes.
10.

Projeto de Lei n" 084/2019, de autoria do vereador

Reginaldo de Oliveira Vasconcelos, Régis do He, que dispõe sobre "Cria o
voluntariado

junto à Secretaria Municipal da Saúde de Caieiras e dá outras

providências."

O senhor Presidente solicitou o parecer verbal das Comissão de

'Justiça e Redação' e 'Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas e Meio
Ambiente', 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 os Vereadores Fabrício Calandrini Nogueira 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 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

localizados

em áreas institucionais

consolidada
providências".

situação

para

e conceder

exercício

permissão
e públicas

de atividades

aos

estabelecimentos

municipais
econômicas

de ocupação
e dá

outras

O vereador Fabrício Calandrini Nogueira pediu Vistà do Projeto.

Colocado em votação, foi aprovada no terminal pela unanimidade dos senhores
Vereadores presentes.
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12.

Projeto de Lei nº 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".

A vereadora [ceie Cristine Aranha

Dártora pediu Vista do Projeto. Colocado em votação, foi aprovada no terminal pela
unanimidade dos senhores Vereadores presentes.
13.

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.I"
que possuam

ou venham fixar sede ou estabelecimento

prestador

no

Município e dá outras providências". O vereador Gílmar Soares Vicente pediu
Vista do Projeto. Colocado em votação, foi aprovada 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.

Página 17 de 18

::l~~~l:

YfJ~

YfJâmcMra ~de

Rua Albert Hanser n. 080' Centro· Caieiras ·SP.. CEP: 07700-000' Fonel/ax: (11) 4442.8399' www.camaracaieiras.sp~gov.b(,

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 12ª Sessão Ordinária de 2019, a
realizar-se no dia 21 de Agosto 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, 7 de Agosto de 2019.

at::*.
F~J

~landrini Nogueira
2º Secretário
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