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APROVADO ATA DA 18g SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2Q ANO, DA 14g LEGISLATURA. 
UNICA O'SCUS_)9°' 

S.S. ~ .Q.i_~ ~ __ - Realizada em 05 de Dezembro de 2018. 
- PRESiNí"E' 

- PRESIDENTE: Dr. WLADIMIR PANELLI 

-lQ SECRETÁRIO: ANDERSON CARDOSO DA SILVA 

- 2Q SECRETÁRIO: REGINALDO DE OLIVEIRA VASCONCELOS 

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, ]OSEFA 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 o 

Vereador Gilmar Soares Vicente para fazer 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 

Por determinação do senhor Presidente teve início a apreciação das 

seguintes matérias: 
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1. Ata da 17ª Sessão Ordinária, realizada em 28 de Novembro 

de 2018. 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 em 05 de 

Dezembro de 2018. Colocada em discussão, nada foi requerido. Colocada em votação, foi 

aprovada pela unanimidade dos senhores Vereadores presentes no terminal de votação. 

3. Balancete da Prefeitura Municipal de Caieiras relativo ao 

mês de Setembro de 2018 foi encaminhado à Secretaria para providências, ficando à 

disposição dos senhores Vereadores. 

4. Balancete da Prefeitura Municipal de Caieiras relativo ao 

mês de Outubro de 2018 foi encaminhado à Secretaria para providências, ficando à 

disposição dos senhores Vereadores. 

5. Projeto de Lei Complementar nº 237/2018, de autoria do Sr. 

Prefeito Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Altera a redação do artigo 3Q, §3Q 

da Lei Complementar 5.090/2018 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. 

6. Projeto de Lei Complementar nº 238/2018, de autoria do Sr. 

Prefeito Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Altera a carga horária de 

profissionais da saúde que especifica e dá outras providências." Referido projeto foi 

encaminhado às Comissões para Parecer. 
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7. Projeto de Lei nº 5.579/2018, de autoria do Sr. Prefeito 

Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Autoriza a permuta de agenda médica de 

especialidades 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. 

8. Projeto de Lei nº 5.580/2018, de autoria do Sr. Prefeito 

Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Especifica a descrição perimétrica objeto 

da Lei 3587 de 10 de Setembro de 2004 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. 

9. Projeto de Lei nº 5.581/2018, de autoria do Sr. Prefeito 

Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Altera o artigo 2Q da Lei Municipal nQ 4.907 

de 01 de Fevereiro de 2017 e dá outras providências". O Vereador Nelson Fiore [únior 

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 5.583/2018, de autoria do Sr. Prefeito 

Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Autoriza expedição de atestado de 

capacidade técnica pela comissão do conselho municipal da ação cultural 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. 
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11. Projeto de Lei nº 5.577/2018, de autoria do vereador Nelson 

Fiore Junior, que dispõe sobre: "Institui no município de Caieiras o 'Programa Pré 

Natal Masculino' e dá outras providências.". Referido projeto foi encaminhado às 

Comissões para Parecer. 

12. Projeto de Lei nº 5.578/2018, de autoria do vereador Nelson 

Fiore Junior, que dispõe sobre: "Institui no município de Caieiras 'O Programa de 

recuperação Fiscal' no Município de Caieiras e dá outras providências.". Referido 

projeto foi encaminhado às Comissões para Parecer. 

13. Projeto de Lei nº 5.582/2018, de autoria do vereador Nelson 

Fiore Junior, que dispõe sobre: "Obriga a instalação de postes nas áreas de passeio 

localizadas entre os lotes de terreno no município de Caieiras e dá outras 

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

14. Projeto de Lei nº 5.584/2018, de autoria de todos os 

Vereadores, exceto Dr. Wladimir Panelli, que dispõe sobre: "Determina a comunicação à 

Câmara Municipal da instauração de procedimentos de aprovação de 

empreendimentos imobiliários.". Referido projeto foi encaminhado às Comissões para 

Parecer. 

15. Projeto de Lei nº 5.585/2018, de autoria do vereador 

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

'Programa Natal Solidário' e dá outras providências". 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. 
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16. Em seguida, o senhor Presidente encaminhou as Indicações 

nº 1.496/2018 A 1.614/2018 dos senhores Vereadores à Secretaria para as devidas 

providências, registrando-se e lendo-se as seguintes: 

Wladimir Panelli (Dr. Panelli) 
NQ 1.391/2018 
NQ 1.520/2018 

Gilmar Soares Vicente (Lagoinha) 
NQ 1.518/2018 
NQ 1.519/2018 

Fabrício Calandrini Nogueira 
NQ 1.513/2018 
NQ 1.514/2018 

Reginaldo de Oliveira Vasconcelos (Régis do HC) 
NQ 1.510/2018 
NQ 1.511/2018 

Nelson Fiore Ir. (Nelsinho Fiore) 
NQ 1.408/2018 
NQ 1.485/2018 

Eudes Meira 
NQ513/2018 
NQ 1.086/2018 

[osefa Maria Marques Santos (Zefinha) 
nQ 1.390/2018 
nQ 1.46412018 

[osé Carlos Dantas de Menezes (Alemão da Barroca) 
NQ 1.515/2018 
NQ 1.516/2018 

[osie Cristine Aranha Dártora (Pró [osie) 
Não houve 

Anderson Cardoso da Silva (Birruga) 
NQ 1.502/2018 
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NQ 1.512/2018 

17. Moção nQ 37/2018, de autoria do vereador Anderson 

Cardoso da Silva, ao 1 º Secretário para leitura. Colocada em discussão, fizeram uso da 
palavra os senhores Vereadores Anderson Cardoso da Silva, Dr. Wladimir Panelli e ]osie 

Cristine Aranha Dártora. Não havendo mais quem quisesse discutir, foi colocada em 

votação, sendo aprovada no Terminal pela unanimidade dos senhores Vereadores presentes. 

18. Moção nQ 50/2018, de autoria do vereador Fabrício 

Calandrini Nogueira, ao Presidente para leitura. Colocada em discussão, fizeram uso da 

palavra os senhores Vereadores Fabrício Calandrini Nogueira, Eudes Meira e Dr. Wladimir 

Panelli. Não havendo mais quem quisesse discutir, foi colocada em votação, sendo aprovada 

no Terminal pela unanimidade dos senhores Vereadores presentes. 

19. Moção nQ 51/2018, de autoria do vereador Eudes 

Meira, ao 2º Secretário para leitura. Colocada em discussão, fez uso da palavra o senhor 

Vereador Eudes Meira. 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 

o senhor Presidente ofereceu a palavra aos senhores Vereadores, 
em ordem alfabética, pelo tempo regimental de dez minutos com apartes. Usaram a palavra 

os senhores Vereadores Anderson Cardoso e Dr. Wladimir Panelli. 
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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 Complementar nº 237/2018, de autoria do Sr. 

Prefeito Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Altera a redação do artigo 311, § 311 

da Lei Complementar 5.090/2018 e dá outras providências," O senhor Presidente 

solicitou o parecer verbal das comissões de 'Justiça e Redação' e 'Educação, Saúde, 

Segurança Pública, Esportes, Lazer e Assistência Social', 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 senhores Vereadores Dr. Wladimir Panelli, ]osie 

Cristine Aranha Dártora, Nelson Fiore [únior e Anderson Cardoso da Silva. O projeto foi 

colocado em votação, sendo aprovado no terminal pela unanimidade dos senhores 

Vereadores presentes. 

2. Projeto de Lei nº 5.579/2018, de autoria do Sr. Prefeito 

Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Autoriza a permuta de agenda médica de 

especialidades e dá outras providências". O senhor Presidente solicitou o parecer verbal 

das comissões de 'Justiça e Redação' E 'Educação, Saúde, Segurança Pública, Esportes, 

Lazer e Assistência Social', 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 senhor Vereador Dr. Wladimir Panelli. O projeto foi colocado em votação, sendo 

aprovado no terminal pela unanimidade dos senhores Vereadores presentes. 
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3. Projeto de Lei nº 5.580/2018, de autoria do Sr. Prefeito 

Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Especifica a descrição perimétrica objeto 

da Lei 3587 de 10 de Setembro de 2004 e dá outras providências". O senhor Presidente 

solicitou o parecer verbal das comissões 'Justiça e Redação' E 'Obras, Serviços Públicos, 

atividade privada e meio ambiente', 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 senhor Vereador Wladimir Panelli. O projeto foi colocado em votação, sendo 

aprovado no terminal pela unanimidade dos senhores Vereadores presentes. 

4. Projeto de Lei nº 5.581/2018, de autoria do Sr. Prefeito 

Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Altera o artigo 2Q da Lei Municipal nQ 4.907 

de 01 de Fevereiro de 2017 e dá outras providências". 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 senhor 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 5.585/2018, de autoria do vereador 

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

'Programa Natal Solidário' 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 senhor Vereador Anderson Cardoso da 

Silva. O projeto foi colocado em votação, sendo aprovado no terminal pela unanimidade 

dos senhores Vereadores presentes. 

6. Projeto de Lei nº 5.583/2018, de autoria do Sr. Prefeito 

Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Autoriza expedição de atestado de 
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capacidade técnica pela comissão do conselho municipal da ação cultural e dá 

outras providências." 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. Não havendo quem quisesse 

discutir, o projeto foi colocado em votação, sendo aprovado no terminal pela unanimidade 

dos senhores Vereadores presentes. 

7. Vetos totais do Poder Executivo aos Projetos de Lei nº 

5.519/2018 e 5.552/2018, ambos de autoria do senhor Vereador Eudes Meira, que dispõem, 

respectivamente, sobre: "Implanta medidas de informação e proteção à gestante e 

parturiente contra a violência obstétrica e dá outras providências" e "Institui no 

município de Caieiras os jogos escolares e dá outras providências.". O senhor 

Presidente colocou os vetos em discussão, oportunidade em que o senhor Vereador Eudes 

Meira requereu a retirada de tramitação de ambos os Projetos de Lei. O requerimento de 

retirada foi colocado em votação, sendo aprovado no Terminal pela unanimidade dos 

senhores Vereadores presentes. Os referidos projetos foram retirados de tramitação. 

8. Projeto de Lei nº 5.569/2018, de autoria do vereador Nelson 

Fiore Junior, que dispõe sobre: "Institui no município de Caieiras o projeto 'Arte para 

melhor idade' e dá outras providências". O senhor Presidente solicitou o parecer verbal 

das comissões de 'Justiça e Redação' e 'Educação, Saúde, Segurança Pública, Esportes, Lazer 

e Assistência Social', 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. 

9. Projeto de Lei nº 5.570/2018, de autoria do vereador Nelson 

Fiore Junior, que dispõe sobre: "Obriga a instalação de bebedouros de água potável 

Rua Albert Hanser, 80 - Fone/Fax: (011) 4442-8399 - CEP: 07700-605 - Caieiras - SP. 



?fJ~ !!JJ1:~de ?fJ~ 
t>nm~~ Rua Albert Hanser n. 080· Centro· Caieiras· SP .• CEP: °77°0-000' Fonelfax: (11) 4442-8399 - www.camaracaieiras.sp.gov.br 

nos locais que especifica 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. Não havendo quem quisesse discutir, o projeto foi colocado em 

votação, sendo aprovado no terminal pela unanimidade dos senhores Vereadores presentes. 

10. Projeto de Projeto de Lei nº 5.571/2018, de autoria do 

vereador Nelson Fiore Junior, que dispõe sobre: "Institui no município de Caieiras o 

'Programa cidadania móvel' 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. Não havendo quem quisesse discutir, o projeto foi colocado 

em votação, sendo aprovado no terminal pela unanimidade dos senhores Vereadores 

presentes. 

11. Projeto de Lei nº 5.572/2018, de autoria do vereador Nelson 

Fiore Junior, que dispõe sobre: "Obriga a instalação de brinquedos de recreação 

adaptados nos locais que especifica 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. Não havendo quem quisesse discutir, o projeto foi 

colocado em votação, sendo aprovado no terminal pela unanimidade dos senhores 

Vereadores presentes. 

12. Projeto de Lei nº 5.573/2018, de autoria do vereador Nelson 

Fiore Junior, que dispõe sobre: "Obriga a implantação de bibliotecas nas instituições 

de ensino público e privado sediadas no município de Caieiras e dá outras 

providências." O senhor Presidente solicitou o parecer verbal das comissões de 'Justiça e 
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Redação', 'Educação, Saúde, Segurança Pública, Esportes, Lazer e Assistência Social' 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 no terminal pela unanimidade 

dos senhores Vereadores presentes. 

13. Projeto de Lei nº 5.574/2018, de autoria do vereador Nelson 

Fiare Junior, que dispõe sobre: "Institui no município de Caieiras 'O Programa de 

fisioterapia geriátrica' e dá outras providências." O senhor Presidente solicitou o 

parecer verbal das comissões de 'Justiça e Redação', 'Educação, Saúde, Segurança Pública, 

Esportes, Lazer e Assistência Social' 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 no terminal pela unanimidade dos senhores Vereadores presentes. 

14. Projeto de Lei nº 5.575/2018, de autoria do vereador Nelson 

Fiare Junior, que dispõe sobre: "Institui no município de Caieiras a 'Semana 

municipal de orientação à adoção consciente e ao não abandono de animais' e dá 

outras providências." O senhor Presidente solicitou o parecer verbal das comissões de 

'Justiça e Redação', 'Educação, Saúde, Segurança Pública, Esportes, Lazer e Assistência 

Social' 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 no terminal pela 

unanimidade dos senhores Vereadores presentes. 

15. Projeto de Lei nº 5.576/2018, de autoria do vereador 

Anderson Cardoso da Silva, que dispõe sobre: "Autoriza o Poder Executivo a realizar 

coleta de lixo eletrônico e tecnológico no município de Caieiras e dá outras 
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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. Não havendo 

quem quisesse discutir, o projeto foi colocado em votação, sendo aprovado no terminal pela 

unanimidade dos senhores Vereadores presentes. 

16. Projeto de Lei nº 5.577/2018, de autoria do vereador Gilmar 

Soares Vicente, que dispõe sobre: "Institui no Município de Caieiras o 'Programa Pé 

na Faixa' e dá outras providências," O senhor Presidente solicitou o parecer verbal das 

comissões de 'Justiça e Redação', 'Educação, Saúde, Segurança Pública, Esportes, Lazer e 

Assistência Social' 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 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. 

Nada mais havendo a ser tratado, o senhor Presidente agradeceu a 

presença de todos, a audiência dos iniernauias e declarou encerrada a sessão, convocando os 

senhores Vereadores para a 1 ª Sessão Ordinária de 2019, a realizar-se no dia 06 de Janeiro 
de 2019, às 19:00 horas, nas dependências da Câmara Municipal, cuja Ordem do Dia será 
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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, 05 de Dezembro de 2018. 

1 Q Secretário 
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