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ATA DA 148 SESSÃO ORDINÁRIA,
APROVADO
_

DO 2Q ANO, DA 148 LEGISLATURA.
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Realizada em 03 de Outubro de 2018.

PRESIDENTE .

- 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 OLNEIRA

SANTOS MEIRA, FABRÍCIO CALANDRINI NOGUEIRA, GILMAR SOARES
VICENTE,
MARQUES

JOSÉ CARLOS
SANTOS,

DANTAS

DE MENEZES,

JOSIE CRISTINE ARANHA

JOSEFA MARIA

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.
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EXPEDIENTE DA MESA

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

1.

Ata da 13" Sessão Ordinária, realizada em 19 de

Setembro 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 2ª Audiência Pública do 2º Quadrimestre de

2018, realizada em 25 de Setembro de 2018, tendo como objetivo a demonstração e
avaliação das metas fiscais correspondentes aos meses de Maio a Agosto de 2018, foi
encaminhada à Secretaria para providências, ficando à disposição dos senhores
Vereadores.

3.

Balancete da Câmara Municipal de Caieiras relativo ao

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

4.

Ofício nº 1246/2018 do REGOV [undiai, que trata da

celebração de contrato de repasse que tem por objetivo a 'Apoio a Projetos de
infraestrutura Turística - Reforma do Centro de Eventos no município de Caieiras".
Referido ofício foi encaminhado à Secretaria para providências, ficando à disposição
dos senhores Vereadores.
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5.

Projeto de Lei nº 5.522/2018 de autoria dos Vereadores

Josie Cristine Aranha Dártora e Anderson Cardoso da Silva, que dispõe sobre:
"Criação do Conselho Municipal da Juventude 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 n" 5.552/2018 de autoria do Vereador

Eudes Meira, que dispõe sobre: "Institui no Município de Caieiras os jogos escolares
e dá outras providências." O Vereador Eudes Meira 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.
7.

Projeto de Lei nº 5.553/2018, de autoria do oereaâor

Dr.._Wladimir Panelli, que dispõe sobre: "Proíbe no Município de Caieiras a
transformação de imóvel com destinação residencial e comercial em templo religioso
sem a observância dos requisitos que especifica, e dá outras providências". Referido
projeto foi encaminhado às Comissões para Parecer.

8.

Projeto de Lei n" 5.554/2018, de autoria do vereador

-

Dr:.._Wladimir Panelli, que dispõe sobre: "Permite a ocupação com mesas e cadeiras de
parte do passeio correspondente à testada dos estabelecimentos comerciais mediante
as condições que especifica, e dá outras providências." Referido projeto foi
encaminhado às Comissões para Parecer.
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9.

Em seguida,

o senhor Presidente

encaminhou

as

Indicações nº 1.203 a 1.300 dos senhores Vereadores à Secretaria para as devidas
providências, registrando-se e lendo-se as seguintes:

WLADIMIR PANELLI (DR. PANELLI)
Nº 1.023/2018
Nº 1.251/2018

GILMAR SOARESVICENTE (LAGOINHA)
Nº 1.188/2018
Nº 1.190/2018

FABRÍCIO CALANDRINI NOGUEIRA
Nº 1.253/2018
Nº 1.258/2018

REGINALDO DE OLIVEIRA VASCONCELOS(RÉGISDO HC)
NiI

1.202/2018

NiI

1.256/2018

NELSON flORE JR. (NELSINHO flORE)
Nº 1.117/2018
Nº 1.259/2018

EUDESMEIRA
Nº 1.205/2018
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Nº 1.252/2018
JOSEFA MARIA MARQUES SANTOS (ZEFlNHA)
Nº 1.261/2018
Nº 1.262/2018

JOSÉ CARLOS DANTAS DE MENEZES (ALEMÃO DA BARROCA)
Nº 1.155/2018
N111.255/2018

JOSIE CRISTlNE ARANHA DÁRTORA (PRÔ JOSIE)
Nº 1.216/2018
Nº 1.257/2018

ANDERSON CARDOSO DA SILVA (BIRRUGA)
Nº 1.260/2018
Nº 1.263/2018

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.
Usou da palavra o Vereador Anderson Cardoso da Silva.
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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 nº 5.522/2018 de autoria dos Vereadores

Josie Cristine Aranha Dártora e Anderson Cardoso da Silva, que dispõe sobre:
"Criação do Conselho Municipal da Juventude e dá outras providências." O senhor
Presidente solicitou

o parecer

verbal das comissões de 'Justiça e Redação' , 'Educação,

Saúde, Segurança Pública, Esportes, Lazer, Cultura 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, foi colocado em votação, sendo aprovado no terminal pela
unanimidade dos senhores Vereadores presentes.

2-

Projeto de Lei nº 5.552/2018 de autoria do Vereador

Eudes Meira, que dispõe sobre: "Institui no Município de Caieiras os jogos escolares
e dá outras providências." O senhor Presidente solicitou

o

parecer verbal das

comissões de 'Justiça e Redação' , 'Educação, Saúde, Segurança Pública, Esportes,
Lazer, Cultura 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, foi colocado em votação,
sendo f!J2rovado no terminal pela unanimidade dos senhores Vereadores presentes.
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3-

Projeto de Lei Complementar nº 225/2018 de autoria

do Sr. Prefeito Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Disciplina cobrança de
lTBl e institui o valor venal de referência", bem como EMENDA

02/2018, de autoria

do Vereador DR. PANELLI, que dispõe sobre: "Suprime parcialmente o art. 9º,

inciso 1, alínea "a", e modifica o art. 9º, inciso 1 e II, alínea "b", ambos do Projeto de
Lei Complementar nº 225/2018." O vereador Gilmar Soares Vicente requereu vista
do projeto. O pedido de vista foi colocado em votação, sendo emitido voto favorável da
unanimidade dos senhores vereadores.

4-

Projeto de Lei Complementar nº 227/2018 de autoria

do Sr. Prefeito Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Regulamenta a outorga
onerosa ao direito de construir e dá outras providências." O vereador Fabrício
Calandrini Nogueira requereu vista do projeto. O pedido de vista foi colocado em
votação, sendo emitido voto favorável da unanimidade dos senhores vereadores.

5-

Projeto de Lei Complementar nº 228/2018 de autoria

do Sr. Prefeito Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Acresce os § 7º e § 8º e
alíneas ao artigo 1º e altera o anexo 1 da Lei Municipal nº 4.976, de 04 de outubro de
2017, 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 mais quem quisesse discutir, foi colocado em
votação, sendo aprovado no Terminal pela unanimidade dos senhores Vereadores.

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

Rua Albert Hanser n. 080' Centro· CaieiTas ·SP•• CEP: 0TlOO-OfJII' Fone!Jax:(u) 4441·8399,' www.camaracaieiras.sp.gov:br

6-

Projeto de Lei n" 5.547/2018 de autoria do Sr. Prefeito

Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Altera os artigos 1º, 2º e 3º da Lei nº
4.972, de 22 de setembro de 2017, e dá outras providências." O vereador Gilmar
Soares Vicente requereu vista do projeto. O pedido de vista foi colocado em votação,
sendo emitido voto favorável da unanimidade dos senhores vereadores.

7-

Projeto de Lei nº 5.548/2018 de autoria do Sr. Prefeito

Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Altera o artigo 62 da Lei Municipal n"
1.527, de 16 de agosto de 1983, e dá outras providências." O vereador Gilmar Soares
Vicente requereu vista do projeto. O pedido de vista foi colocado em votação, sendo
emitido voto favorável da unanimidade dos senhores vereadores.

8-

Projeto de Lei nº 5.519/2018 de autoria do Vereador

Eudes Meira, que dispõe sobre: "Implanta medidas de informação e proteção à
gestante e a parturiente contra a violência obstétrica, e dá outras providências." O
senhor Presidente solicitou o parecer verbal das comissões de 'Justiça e Redação',
'Educação, Saúde, Segurança Pública, Esportes, Lazer, Cultura 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
mais quem quisesse discutir, foi colocado em votação, sendo .C!J!..rovado no Terminal
pela unanimidade dos senhores Vereadores presentes.

9-

Projeto de Lei n" 5.530/2018 de autoria do Vereador

Reginaldo de Oliveira Vasconcelos, que dispõe sobre: "Dá denominação à praça que
especifica, e dá outras providências." O senhor Presidente solicitou o parecer verbal
das comissões de 'Justiça e Redação', 'Obras, Serviços Públicos, Atividade Privada E
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Meio Ambiente' e 'Finanças e Orçamento', 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, foi colocado em votação, sendo !!provado pela
unanimidade dos senhores Vereadores presentes.

10-

Projeto de Lei nº 5.545/2018 de autoria do Vereador

Anderson Cardoso da Silva, que dispõe sobre: "Institui no Município de Caieiras o
Projeto Defensor Civil Voluntário, e dá outras providências." O senhor Presidente
solicitou o parecer verbal das comissões de 'Justiça e Redação', 'Educação, Saúde,
Segurança Pública, Esportes, Lazer, Cultura 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, foi colocado em votação, sendo aprovado no Terminal pela
unanimidade dos senhores Vereadores presentes.
11-

Projeto de Lei nº 5.546/2018 de autoria do Vereador

Anderson Cardoso da Silva, que dispõe sobre: "Institui no Município de Caieiras a
Política Municipal de Proteção à Saúde Bucal da Pessoa Hospitalizada, e dá outras
providências." O senhor Presidente solicitou o parecer verbal das comissões de
'Justiça e Redação', 'Educação, Saúde, Segurança Pública, Esportes, Lazer, Cultura
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, foi colocado em votação, sendo
agrovado no Terminal pela unanimidade dos senhores Vereadores presentes.
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12-

Projeto de Lei nº 5.550/2018 de autoria do Vereador

Eudes Meira, que dispõe sobre: "Institui no Município de Caie iras a Semana de
Incentivo ao Uso Sustentável da Água, e dá outras providências." O senhor
Presidente solicitou o parecer verbal das comissões de 'Justiça e Redação' , 'Educação,
Saúde, Segurança Pública, Esportes, Lazer, Cultura E Assistência Social', 'Obras,
Serviços Públicos, Atividade Privada e Meio Ambiente' 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,
foi colocado em votação, sendo aprovado no Terminal pela unanimidade dos senhores
Vereadores presentes.
13-

Projeto de Lei 5.551/2018 de autoria do Vereador

Eudes Meira, que dispõe sobre: "Institui no Município de Caieiras o Dia do
Condutor de Transporte Escolar, 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, foi colocado em votação,
sendo ~

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
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minutos. O vereador Wladimir Panelli fez uso da palavra, assumindo a presidência o

senhor vereador José Carlos Dantas de Menezes, vice-presidente. Posteriormente, o
vereador Gilmar Soares Vicente fez uso da explicação pessoal.

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 15ª Sessão Ordinária a realizar-se
no dia 17 de Outubro 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, 03 de Outubro de
2018.
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