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ATA DA 1!! SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, DO 3Q ANO, DA 14!! LEGISLATURA. 

-lQ SECRETÁRIO: ANDERSON CARDOSO DA SIL VA ~ , 

- 2Q SECRETÁRIO: FABRÍCIO CALANDRINI NOGUEIRA 

- 3Q SECRETÁRIO: REGINALDO DE OLIVEIRA VASCONCELOS 

Às quinze horas, em przmelra chamada, verificou-se a 

presença dos senhores Vereadores: ANDERSON CARDOSO DA SILVA, EUDES 

OLIVEIRA SANTOS MEIRA FABRÍCIO CALANDRINI NOGUEIRA, GILMAR 

SOARES VICENTE, JOSEF A MARIA MARQUES SANTOS, JOSÉ CARLOS 

DANT AS DE MENEZES, JOSIE CRISTINE ARANHA DÁRTORA, NELSON 

FIORE JÚNIOK REGINALDO OLIVEIRA VASCONCELOS e WLADIMIR 

PANELLI. 

Havendo número regimental, assumiu a Presidência o 

Vereador Dr. Wladimir Panelli que, com a proteção do Nosso Senhor Jesus Cristo sobre 

os trabalhos, declarou aberta a 1 ª Sessão Legislativa Extraordinária da Câmara 

Municipal de Caieiras, passando a apresentar as matérias inscritas para o Expediente da 

Mesa, conforme o edital 002/2019. 

EXPEDIENTE DA MESA 

Por determinação do senhor Presidente teve início a 

apreciação das seguintes matérias: 
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1) Projeto de Lei Complementar nº 002/2019, de autoria 

do Sr.Prefeito Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Cria e acresce cargo que 

especifica, e dá outras providências." O senhor Vereador Reginaldo de Oliveira 

Vasconcelos requereu REGIME DE URGÊNCIA. O senhor Presidente colocou o 

requerimento em votação, sendo aprovado pela unanimidade dos senhores Vereadores 

presentes. O referido projeto foi inserido na Ordem do Dia. 

2) Projeto de Lei nº 019/2019, de autoria de Todos os 

Vereadores (Anderson Cardoso da Silva, Eudes Meira, Fabrício Calandrini, Gilmar 

Soares Vicente, José Carlos Dantas de Menezes, Josefa Maria Marques, Josie Cristine 

Aranha Dártora, Nelsinho Fiore [únior, Reginaldo de Oliveira Vasconcelos e Wladimir 

Panelli), que dispõe sobre: "Fixa o subsídio de agentes políticos do Executivo e dá 

outras providências." O Vereador Reginaldo de Oliveira Vasconcelos requereu 

REGIME DE URGÊNCIA. O senhor Presidente colocou o requerimento em votação, 

sendo aprovado pela unanimidade dos senhores Vereadores presentes. O referido projeto 

foi inserido na Ordem do Dia. 

3) Projeto de Lei n" 020/2019, de autoria da Mesa 

Diretora, que dispõe sobre: "Estabelece o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos 

dos Servidores do Poder Legislativo, a estrutura organizacional e 

administrativa da Câmara Municipal 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 pela unanimidade dos 

senhores Vereadores presentes. O referido projeto foi inserido na Ordem do Dia. 
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4) Projeto de Resolução nº 00112019, de autoria de Todos 

os Vereadores, que dispõe sobre: "Fixa o subsídio dos agentes políticos da Edilidade 

e dá outras providências." O Vereador Reginaldo de Oliveira Vasconcelos requereu 

REGIME DE URGÊNCIA. O senhor Presidente colocou o requerimento em votação, 

sendo aprovado pela unanimidade dos senhores Vereadores presentes. O referido projeto 

foi inserido na Ordem do Dia. 

Não havendo mais matérias para o Expediente da Mesa, 

passou-se para a Ordem do Dia. 

ORDEM DO DIA 

Por determinação do senhor Presidente, iniciou-se a 

apreciação da seguinte matéria: 

1) Projeto de Lei Complementar n" 002/2019, de autoria 

do Sr.Prefeito Gerson Moreira Romero, que dispõe sobre: "Cria e acresce cargo que 

especifica, e dá outras providências." Não havendo Emendas apresentadas pelos 

senhores vereadores, 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 dos membros das Comissões, o projeto foi 

colocado em primeira discussão, fazendo o uso da palavra todos os Vereadores. Não 

havendo mais quem quisesse discutir, foram convocando os senhores Vereadores para a 

segunda discussão do Projeto de Lei supracitado, na 2ª Sessão Extraordinária, a 

realizar-se no mesmo dia 07 de Fevereiro de 2019, com intervalo de 15 minutos após o 

término da presente sessão, nas dependências da Câmara Municipal, obedecendo ao que 

dispõe o Artigo 122, §2º e 3º do Regimento Interno desta Casa de Leis. 
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2) Projeto de Lei nº 019/2019, de autoria de Todos os 

Vereadores (Anderson Cardoso da Silva, Eudes Meira, Fabrício Calandrini, Gilmar 

Soares Vicente, José Carlos Dantas de Menezes, Josefa Maria Marques, Josie Cristine 

Aranha Dártora, Nelsinho Fiore [únior, Reginaldo de Oliveira Vasconcelos e Wladimir 

Panelli), que dispõe sobre: "Fixa o subsídio de agentes políticos do Executivo e dá 

outras providências." Não havendo Emendas apresentadas pelos senhores vereadores, 

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 dos membros das Comissões, o projeto foi colocado em primeira 

discussão, fazendo o uso da palavra todos os Vereadores. Não havendo mais quem 

quisesse discutir, foram convocando os senhores Vereadores para a segunda discussão 

do Projeto de Lei supracitado, na 2ª Sessão Extraordinária, a realizar-se no mesmo dia 07 

de Fevereiro de 2019, com intervalo de 15 minutos após o término da presente sessão, nas 

dependências da Câmara Municipal, obedecendo ao que dispõe o Artigo 122, §2º e 3º do 

Regimento Interno desta Casa de Leis. 

3) Projeto de Lei nº 020/2019, de autoria da Mesa 

Diretora, que dispõe sobre: "Estabelece o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos 

dos Servidores do Poder Legislativo, a estrutura organizacional e 

administrativa da Câmara Municipal de Caieiras, e dá outras providências." 

Não havendo Emendas apresentadas pelos senhores vereadores, 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 

dos membros das Comissões, o projeto foi colocado em primeira discussão, fazendo o uso 

da palavra todos os Vereadores. Não havendo mais quem quisesse discutir, foram 
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convocando os senhores Vereadores para a segunda discussão do Projeto de Lei 

supracitado, na 2ª Sessão Extraordinária, a realizar-se no mesmo dia 07 de Fevereiro de 

2019, com intervalo de 15 minutos após o término da presente sessão, nas dependências 

da Câmara Municipal, obedecendo ao que dispõe o Artigo 122, §2º e 3º do Regimento 

Interno desta Casa de Leis. 

4) Projeto de Resolução nº 001/2019, de autoria de Todos 

os Vereadores, que dispõe sobre: "Fixa o subsídio dos agentes políticos da Edilidade 

e dá outras providências." Não havendo Emendas apresentadas pelos senhores 

vereadores, 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 dos membros das Comissões, o projeto foi colocado em 

primeira discussão, fazendo o uso da palavra todos os Vereadores. Não havendo mais 

quem quisesse discutir, foram convocando os senhores Vereadores para a segunda 

discussão do Projeto de Lei supracitado, na 2ª Sessão Extraordinária, a realizar-se no 

mesmo dia 07 de Fevereiro de 2019, com intervalo de 15 minutos após o término da 

presente sessão, nas dependências da Câmara Municipal, obedecendo ao que dispõe o 

Artigo 122, §2º e 3º do Regimento Interno desta Casa de Leis. 

Não havendo mats 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, 

não havendo Vereadores inscritos para fazer uso da palavra. 
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Nada mais havendo a ser tratado, o senhor Presidente agradeceu 

à presença de todos e declarou encerrada a sessão às dezesseis horas e determinou a mim, 

Dra. Priscila Mazieiro, Coordenadora de Assuntos Legislativos, que lavrasse a 

competente Ata subscrita pelos componentes da Mesa. Caieiras, 07 de Fevereiro de 2019. 

\ 

ât*- Fabrício Calandrini Nogueira 

2 º Secretário 

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


