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ORdEM DO DIA PARA A 14" SESSÃO ORDINÁRIA,
EM 18 DE SETEMBRO DE 2019.

1.

Projeto de Lei nQ 029/2019, de autoria do

Prefeito Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Promover anúncios ou
veiculação dei campanhas de interesse público no rádio e na televisão aberta
ou por canal privado".

2.

Projeto de Lei nQ 059/2019, de autoria do

Prefeito Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Revogação da Lei
5.016/2.017."
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3.

Projeto de Lei nQ 064/2019, de autoria do

Prefeito Cerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Estabelece procedimentos

I

para

combater

as ocupações irregulares,

I

os danos

ambientais

e os

parcelament01 clandestinos e irregulares do solo urbano e rural do Município
de Caieiras, e lá outras providências".

4.

Projeto de Lei nll 092/2019, de autoria do

Prefeito Gersoh Moreira Romero, que dispõe sobre: 11Autoriza a Prefeitura
Municipal de faieiras a receber em doação e dá outras providências".

5.

Projeto de Lei nll 093/2019, de autoria do

Prefeito Gersdn Moreira Romero, que dispõe sobre: "Autoriza o Poder
I

Executivo a cohceder permissão de uso parcial de praças, canteiros e próprios
I

públicos, regularizar a situação e conceder permissão aos estabelecimentos
\
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localizados em áreas institucionais e públicas municipais de ocupação
consolidada

para

exercício de

atividades

econômicas

e

dá

outras

providências' .

6.

Projeto de Lei nQ 001/2019, de autoria do

Vereador Nelson Fiore [úníor, que dispõe sobre: "Institui no Município de
Caieiras a "s1mana de Conscientização Acerca do Correto Descarte do Lixo",
denominado 'Jogue o Lixo no Lixo", e dá outras providências".

7.

Projeto de Lei nQ 003/2019, de autoria do

Vereador Nelson Fiore Júnior, que dispõe sobre: "Institui no Município de
Caieiras o prol rama "Bairro Saudável", e dá outras providências".

8.

Projeto de Lei nº 008/2019, de autoria do

Vereador Nelson Fiore [únior, que dispõe sobre: "Institui no Município de
Caieiras o prokama "Ler para Crer", e dá outras providências".

9.
Vereadores

nl.

Projeto de Lei nQ 085/2019, de autoria dos

Wladimir Panelli e Reginaldo de Oliveira Vasconcelos, que

dispõe sobre: "Autoriza o Poder Executivo a implantar no Município de
Caieiras restnção ao trânsito de veículos auto motores pesados, do tipo
caminhão, nas datas e horários que especifica, e dá outras providências".

10.

Projeto de Lei nQ 094/2019, de autoria dos

Vereadores Nelson Fiore [únior e Anderson Cardoso da Silva, que dispõe sobre:
Autoriza a céncessão de 01 (um) dia de descanso remunerado ao servidor

11

público mUniJipal que realizar doação de sangue, e dá outras providências".
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Projeto de Lei n2 097/2019, de autoria do

Vereador Anderson Cardoso da Silva, que dispõe sobre: "Estende para 65
(sessenta e )nco) anos a idade máxima para a participação

na Frente de

Trabalho Mu icipal, e dá outras providências".

Caieiras, 16 de setembro de 2019.
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Dr. WLADIMIR PANELLI
Presidente

OECAIEIRAS
Coordenador de Assuntos legl~lativo$
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