ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA
DO 1º ANO DA 15ª LEGISLATURA (2021-2024)
Realizada em 22 de abril de 2021, às 15h00.
Conforme Ato da Mesa nº 011/2021
Em ambiente virtual.
PRESIDENTE: Fabrício Calandrini Nogueira
1º SECRETÁRIO: Anderson Cardoso da Silva
2º SECRETÁRIO: Josemar Soares Vicente
Às quinze horas do dia vinte e dois de abril de dois
mil e vinte e um, em ambiente virtual, o Senhor Presidente, antes de iniciar
os trabalhos, esclareceu aos munícipes e a todos que a estavam assistindo
pelo canal oficial da Câmara Municipal de Caieiras que, em razão da
pandemia causada pelo novo coronavírus e considerando o aumento do
número de casos no Estado de São Paulo, o que colocou a região na ‘fase de
transição’ do Plano São Paulo, a Câmara Municipal de Caieiras, por meio
dos Atos da Mesa nº 010/2021 e 011/2021, adotou medidas excepcionais,
visando reduzir os encontros presenciais, como forma de evitar a
propagação da doença provocada pelo coronavírus, de modo que as sessões
ordinárias da Câmara poderão ser realizadas por videoconferência.
Em seguida, registrou-se, nominalmente, mediante
chamada oral realizada pelo Senhor Primeiro-Secretário, nos termos dos
artigos 31 e 111 do Regimento Interno, a presença dos seguintes Vereadores:
ANDERSON CARDOSO DA SILVA, CARLOS ALBERTO ALBINO JR.,
EUDES

OLIVEIRA

SANTOS

MEIRA,

FABRÍCIO

CALANDRINI

NOGUEIRA, JOSÉ CARLOS DANTAS DE MENEZES, JOSEFA MARIA
MARQUES SANTOS, JOSEMAR SOARES VICENTE, JOSIE CRISTINE
ARANHA DÁRTORA, MICAEL FERNANDO DOS SANTOS e WLADIMIR
PANELLI.
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Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou
aberta a presente sessão e convidou o Vereador Micael Fernando dos Santos
para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada.
Na sequência, o Senhor Presidente passou a apresentar as
matérias inscritas para o Expediente da Mesa:
1)

Ata da 5ª Sessão Ordinária de 2021, realizada em 07 de
abril de 2021 às 15h00. Colocada a ATA em discussão, nada foi
requerido. Colocada em votação, a ATA foi aprovada em votação
nominal pela unanimidade dos Senhores Vereadores presentes.

2)

Balancete da Prefeitura Municipal de Caieiras, relativo ao
mês de março de 2021. Foi encaminhado à Secretaria, ficando à
disposição dos Senhores Vereadores.

3)

Projeto de Lei nº 035/2021, de autoria do Prefeito Municipal
Gilmar Soares Vicente “Lagoinha”, que dispõe sobre: “A criação do
Fundo Municipal de Saneamento Ambiental E Infraestrutura de
Caieiras-SP, e dá outras providências.” O Vereador Carlos Alberto
Albino Júnior “Juninho” requereu REGIME DE URGÊNCIA. Sendo o
pedido de urgência regimental, o Senhor Presidente solicitou ao
Senhor Primeiro Secretário que fizesse a chamada dos vereadores
para registro da votação nominal. O pedido foi aprovado pela
unanimidade dos senhores vereadores. Referido projeto foi inserido
na Ordem do Dia.

4)

Projeto de Lei nº 036/2021, de autoria da Vereadora Josie
Cristine Aranha Dártora “Prô Josie”, que dispõe sobre: “Reconhece as
atividades escolares presenciais, ministradas por professores nos
estabelecimentos de ensino municipais, públicos ou privados, como
serviço essencial no Município de Caieiras durante os tempos de
crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais,
e dá outras providências.” A Vereadora Josie Cristine Aranha Dártora
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“Prô Josie” requereu REGIME DE URGÊNCIA. Sendo o pedido de
urgência regimental, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro
Secretário que fizesse a chamada dos vereadores para registro da
votação nominal. O pedido foi aprovado pela unanimidade dos
senhores vereadores. Referido projeto foi inserido na Ordem do Dia.
5)

Projeto de Lei nº 037/2021, de autoria do Vereador Eudes
Oliveira Santos Meira, que dispõe sobre: “Institui no Município de
Caieiras ações integradas para a indicação de recursos de tecnologia
assistida para alunos com deficiência, e dá outras providências.”
Referido projeto foi encaminhado às Comissões, para parecer.

6)

Projeto de Lei nº 038/2021, de autoria do Vereador Eudes
Oliveira Santos Meira, que dispõe sobre: “Institui no Município de
Caieiras o “Programa Família na Escola”, e dá outras providências.”
Referido projeto foi encaminhado às Comissões, para parecer.

7)

Projeto de Lei nº 039/2021, de autoria do Vereador Eudes
Oliveira Santos Meira, que dispõe sobre: “Institui no Município de
Caieiras o “Selo Empresa Amiga da Mulher”, e dá outras
providências.” Referido projeto foi encaminhado às Comissões, para
parecer.

8)

Projeto de Lei nº 040/2021, de autoria do Vereador Fabrício
Calandrini Nogueira, que dispõe sobre: “Acresce o inciso V ao artigo
4º, da Lei Municipal no 5.255, de 19 de novembro de 2019, e dá outras
providências.” Referido projeto foi encaminhado às Comissões, para
parecer.

9)

Projeto de Lei nº 041/2021, de autoria da Vereadora Josefa
Maria Marques Santos “Zefinha”, que dispõe sobre: “Estipula o
respeito dos serviços públicos à dignidade especial de crianças e
adolescentes, pessoas em desenvolvimento e em condição de
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especial fragilidade psicológica, e dá outras providências.” Referido
projeto foi encaminhado às Comissões, para parecer.
10)

Projeto de Lei nº 042/2021, de autoria da Vereadora Josefa
Maria

Marques

Santos

“Zefinha”,

que

dispõe

sobre:

“Dá

denominação à via que especifica, e dá outras providências.”
Referido projeto foi encaminhado às Comissões, para parecer.
11)

Projeto de Lei nº 043/2021, de autoria da Vereadora Josefa
Maria Marques Santos “Zefinha”, que dispõe sobre: “Institui no
Município de Caieiras o “Programa Municipal de Conscientização,
Acolhimento e Mapeamento dos Casos de Microcefalia”, e dá outras
providências.” Referido projeto foi encaminhado às Comissões, para
parecer.

12)

Projeto de Lei nº 045/2021, de autoria do Vereador Fabrício
Calandrini Nogueira, que dispõe sobre: “Autoriza a doação de
alimentos excedentes não comercializados e ainda próprios para o
consumo humano, e dá outras providências.” Referido projeto foi
encaminhado às Comissões, para parecer.

13)

Projeto de Lei nº 046/2021, de autoria do Vereador Josemar
Soares Vicente “Lagoinha Josi”, que dispõe sobre: “Revoga a Lei
Municipal no 2.881, de 17 de junho de 1999, e dá outras
providências.” Referido projeto foi encaminhado às Comissões, para
parecer.

14)

Em seguida, o Senhor Presidente encaminhou as Indicações
no’s

1.290/2021

Coordenadoria

a
de

1.359/2021,
Assuntos

dos

Senhores

Legislativos,

Vereadores,

para

as

à

devidas

providências, registrando-se e lendo-se as seguintes:
Anderson Cardoso da Silva: 1.309/2021.
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Carlos Alberto Albino Jr.: 1.347/2021.
Eudes Oliveira Santos Meira: 1.314/2021.
Fabrício Calandrini Nogueira: 1.359/2021
José Carlos Dantas de Menezes: 1.339/2021.
Josefa Maria Marques Santos: 1.346/2021.
Josemar Soares Vicente: 1.357/2021.
Josie Cristine Aranha Dártora: 1.340/2021.
Micael Fernando dos Santos: 1.338/2021.
Wladimir Panelli: 1.255/2021.
15)

Moção nº 011/2021, de autoria da Vereadora Josefa Maria
Marques Santos “Zefinha”. Ao Presidente, para leitura. Colocada a
moção em discussão, fizeram uso da palavra os Vereadores Josefa
Maria Marques Santos “Zefinha”, Anderson Cardoso da Silva
“Birruga” e Fabrício Calandrini Nogueira. Não havendo mais quem
quisesse discutir a referida moção, o Senhor Presidente solicitou ao
Senhor 1º Secretário que fizesse a chamada dos vereadores para
registro da votação nominal da moção, sendo aprovada pela
unanimidade dos Vereadores presentes.

16)

Moção nº 022/2021, de autoria do Vereador Fabrício
Calandrini Nogueira. Ao Presidente, para leitura. Colocada a moção
em discussão, fez uso da palavra o Vereador Fabrício Calandrini
Nogueira. Não havendo mais quem quisesse discutir a referida
moção, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 1º Secretário que
fizesse a chamada dos vereadores para registro da votação nominal da
moção, sendo aprovada pela unanimidade dos Vereadores presentes.

17)

Moção nº 023/2021, de autoria de todos os vereadores. Ao
Presidente, para leitura. Não havendo quem quisesse discutir a
referida moção, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 1º Secretário
que fizesse a chamada dos vereadores para registro da votação
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nominal da moção, sendo aprovada pela unanimidade dos
Vereadores presentes.
18)

Moção nº 024/2021, de autoria do Vereador Josemar Soares
Vicente “Lagoinha Josi”. Ao Presidente, para leitura. Não havendo
quem quisesse discutir a referida moção, o Senhor Presidente solicitou
ao Senhor 1º Secretário que fizesse a chamada dos vereadores para
registro da votação nominal da moção, sendo aprovada pela
unanimidade dos Vereadores presentes
Não havendo mais matérias inscritas para o Expediente da

Mesa, o Senhor Presidente ofereceu a palavra aos Senhores Vereadores para
o Tema Livre, em ordem alfabética, pelo tempo regimental de dez minutos
com apartes.
Fizeram uso da palavra no Tema Livre os Vereadores
Carlos Alberto Albino Júnior “Juninho”, Josemar Soares Vicente “Lagoinha
Josi”, Micael Fernando dos Santos, Anderson Cardoso da Silva “Birruga” e
Wladimir Panelli “Dr. Panelli”.
Encerrado o Tema Livre, iniciou-se a Ordem do Dia, para
apreciação das seguintes matérias:
1)

Projeto de Lei nº 035/2021, de autoria do Prefeito
Municipal, Gilmar Soares Vicente “Lagoinha”, que dispõe sobre: “A
criação do Fundo Municipal de Saneamento Ambiental E
Infraestrutura de Caieiras-SP, e dá outras providências.” Em razão
da aprovação do regime de urgência, o Senhor Presidente solicitou o
parecer verbal das Comissões de ‘Justiça e Redação’, ‘Obras, serviços
públicos, atividade privada e meio ambiente’ e ‘Finanças e
Orçamento’. Com os pareceres favoráveis e unânimes das Comissões,
o projeto foi colocado em discussão pelo Senhor Presidente. Fizeram
uso da palavra os Vereadores Fabrício Calandrini Nogueira e Carlos
Alberto Albino Júnior “Juninho”. Não havendo mais quem quisesse
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fazer uso da palavra, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 1º
Secretário que fizesse a chamada dos vereadores para registro da
votação nominal do projeto, sendo aprovado pela unanimidade dos
Vereadores presentes.
2)

Projeto de Lei nº 036/2021, de autoria da Vereadora Josie
Cristine Aranha Dártora “Prô Josie”, que dispõe sobre: “Reconhece as
atividades escolares presenciais, ministradas por professores nos
estabelecimentos de ensino municipais, públicos ou privados, como
serviço essencial no Município de Caieiras durante os tempos de
crises ocasionadas por moléstias contagiosas ou catástrofes naturais,
e dá outras providências.” Em razão da aprovação do regime de
urgência, o Senhor Presidente solicitou o parecer verbal das
Comissões de ‘Justiça e Redação’ e ‘Educação, Saúde, Segurança
Pública, Esporte e Assistência Social’. Com os pareceres favoráveis e
unânimes das Comissões, o projeto foi colocado em discussão pelo
Senhor Presidente. Fizeram uso da palavra os vereadores Josie
Cristine Aranha Dártora “Prô Josie” e Fabrício Calandrini Nogueira.
Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, o Senhor
Presidente solicitou ao Senhor 1º Secretário que fizesse a chamada dos
vereadores para registro da votação nominal do projeto, sendo
aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes.

3)

Projeto de Lei nº 030/2021, de autoria do vereador Fabrício
Calandrini Nogueira, que dispõe sobre: “Institui no Município de
Caieiras o “Programa S.O.S. Racismo”, e dá outras providências.”
Com os pareceres favoráveis já exarados pelas Comissões, o projeto
foi colocado em discussão pelo Senhor Presidente. Fizeram uso da
palavra os vereadores Fabrício Calandrini Nogueira e Carlos Alberto
Albino Júnior “Juninho”. Não havendo mais quem quisesse fazer uso
da palavra, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 1º Secretário que
fizesse a chamada dos vereadores para registro da votação nominal
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do projeto, sendo aprovado pela unanimidade dos Vereadores
presentes.
4)

Projeto de Lei nº 031/2021, de autoria do vereador Eudes
Oliveira Santos Meira, que dispõe sobre: “Estabelece as diretrizes de
transparência para os atos relacionados aos planos de vacinação
contra a COVID-19 no Município de Caieiras, e dá outras
providências.” Com os pareceres favoráveis já exarados pelas
Comissões, o projeto foi colocado em discussão pelo Senhor
Presidente. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o
Senhor Presidente solicitou ao Senhor 1º Secretário que fizesse a
chamada dos vereadores para registro da votação nominal do projeto,
sendo aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes.

5)

Projeto de Lei nº 032/2021, de autoria do vereador
Wladimir Panelli “Dr. Panelli”, que dispõe sobre: “Autoriza a entrada
de cães e gatos nas repartições públicas no Município de Caieiras, e
dá outras providências.” Com os pareceres favoráveis já exarados
pelas Comissões, o projeto foi colocado em discussão pelo Senhor
Presidente. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o
Senhor Presidente solicitou ao Senhor 1º Secretário que fizesse a
chamada dos vereadores para registro da votação nominal do projeto,
sendo aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes.

6)

Projeto de Lei nº 033/2021, de autoria do vereador Josemar
Soares Vicente “Lagoinha Josi”, que dispõe sobre: “Obriga a empresa
concessionária do serviço de distribuição de energia elétrica a
observar o correto uso do espaço público de forma ordenada em
relação ao posicionamento e alinhamento de todas as fiações e
equipamentos instalados em seus postes, e dá outras providências.”
Com os pareceres favoráveis já exarados pelas Comissões, o projeto
foi colocado em discussão pelo Senhor Presidente. Não havendo
quem quisesse fazer uso da palavra, o Senhor Presidente solicitou ao
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Senhor 1º Secretário que fizesse a chamada dos vereadores para
registro da votação nominal do projeto, sendo aprovado pela
unanimidade dos Vereadores presentes
Não havendo mais matérias inscritas para a Ordem do Dia,
o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro Secretário que verificasse
se havia vereadores inscritos para a Explicação Pessoal.
O Senhor Presidente ofereceu a palavra aos Senhores
Vereadores, conforme inscrição em livro próprio, pelo tempo regimental de
dez minutos. Não houve quem quisesse fazer uso da palavra.
Nada mais havendo a ser tratado, o Senhor Presidente
agradeceu a presença de todos, convocou os Senhores Vereadores para a 7ª
Sessão Ordinária, a ser realizada em 05 de maio de 2021, às 19h, nos termos
do artigo 105 do Regimento Interno. Em seguida, o Senhor Presidente
declarou encerrada a sessão, determinando a mim, Dra. Priscila Mazieiro,
Coordenadora de Assuntos Legislativos, que lavrasse a competente Ata,
subscrita pelos componentes da Mesa.
Caieiras, data supra.
FABRÍCIO CALANDRINI NOGUEIRA
Presidente da Câmara Municipal de Caieiras
ANDERSON CARDOSO DA SILVA
1º Secretário da Câmara Municipal de Caieiras
JOSEMAR SOARES VICENTE
2º Secretário da Câmara Municipal de Caieiras
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