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ATA DA 6ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 4º ANO, DA 14ª LEGISLATURA. 

 

 

Realizada em 13 de maio de 2020. 

 

- PRESIDENTE: Dr. WLADIMIR PANELLI 

- 1º SECRETÁRIO: ANDERSON CARDOSO DA SILVA 

- 2º SECRETÁRIO: FABRÍCIO CALANDRINI NOGUEIRA 

    

Às dezesseis horas e cinquenta e cinco minutos, em ambiente 

virtual, registrou-se, nominalmente, mediante chamada oral realizada pelo Primeiro 

Secretário, nos termos dos artigos 31 e 111 do Regimento Interno, a presença dos 

Vereadores, senhores: ANDERSON CARDOSO DA SILVA, EUDES OLIVEIRA 

SANTOS MEIRA, FABRÍCIO CALANDRINI NOGUEIRA, GILMAR SOARES 

VICENTE, JOSÉ CARLOS DANTAS DE MENEZES, JOSEFA MARIA 

MARQUES SANTOS, JOSIE CRISTINE ARANHA DÁRTORA, NELSON 

FIORE JÚNIOR, REGINALDO DE OLIVEIRA VASCONCELOS e WLADIMIR 

PANELLI. 

Na sequência, o Senhor Presidente passou a apresentar as 

matérias inscritas para o Expediente da Mesa. 

Por determinação do senhor Presidente teve início a 

apreciação das seguintes matérias, com a leitura, na íntegra, do texto de cada uma 

das proposituras: 

1. Projeto de Lei nº 036/2020, de autoria do Prefeito 

Municipal Gerson Romero, que dispõe sobre: “Cria a Gratificação de Plantão 
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Especial de Fiscalização para fiscais do município e para coordenadores e 

assessores do SAUR em ações especiais, e dá outras providências”. O senhor 

Presidente fez a leitura do projeto na íntegra. Em seguida, o Vereador José Carlos 

Dantas de Menezes requereu REGIME DE URGÊNCIA. O senhor Presidente 

colocou o requerimento em votação, sendo aprovado em votação nominal pela 

unanimidade dos senhores Vereadores presentes. Referido projeto foi inserido na 

Ordem do Dia. 

2. Projeto de Lei nº 045/2020, de autoria do Prefeito 

Municipal, que dispõe sobre: “Migração dos servidores municipais ao Regime 

Geral da Previdência social – RGPS para o Regime Próprio de Previdência 

Social – RPPS, e dá outras providências”. O senhor Presidente fez a leitura do 

projeto na íntegra. Em seguida, a Vereadora Josie Cristine Aranha Dártora requereu 

REGIME DE URGÊNCIA. O senhor Presidente colocou o requerimento em 

votação, sendo aprovado em votação nominal pela unanimidade dos senhores 

Vereadores presentes. Referido projeto foi inserido na Ordem do Dia. 

3. Projeto de Lei nº 046/2020, de autoria do Prefeito 

Municipal, que dispõe sobre: “Alteração de denominação de via pública, e dá 

outras providências”. O senhor Presidente fez a leitura do projeto na íntegra. Em 

seguida, a Vereadora Josie Cristine Aranha Dártora requereu REGIME DE 

URGÊNCIA. O senhor Presidente colocou o requerimento em votação, sendo 

aprovado em votação nominal pela maioria dos senhores Vereadores presentes, 

contrário o Vereador Fabrício Calandrini Nogueira. Referido projeto foi inserido na 

Ordem do Dia. 

4. Projeto de Lei Complementar nº 005/2020, de 

autoria do Vereador Dr. Panelli, que dispõe sobre: “Acresce o artigo 63-A na Lei 
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Municipal nº 1.527, de 16 de novembro de 1983, e dá outras providências”. O 

senhor Presidente fez a leitura do projeto na íntegra. Em seguida, a Vereadora Josie 

Cristine Aranha Dártora requereu REGIME DE URGÊNCIA. O senhor Presidente 

colocou o requerimento em votação, sendo aprovado em votação nominal pela 

unanimidade dos senhores Vereadores presentes. Referido projeto foi inserido na 

Ordem do Dia. 

5. Projeto de Lei nº 167/2019, de autoria do Vereador 

Dr. Panelli, que dispõe sobre: “Cria a ‘Patrulha Guardiã Maria da Penha’ no 

Município de Caieiras, e dá outras providências”. O senhor Presidente fez a 

leitura do projeto na íntegra. Em seguida, o Vereador Reginaldo de Oliveira 

Vasconcelos requereu REGIME DE URGÊNCIA. O senhor Presidente colocou o 

requerimento em votação, sendo aprovado em votação nominal pela unanimidade dos 

senhores Vereadores presentes. Referido projeto foi inserido na Ordem do Dia. 

6. Projeto de Lei nº 038/2020, de autoria do Vereador 

Anderson Cardoso da Silva, que dispõe sobre: “Acresce os §§ 1º, 2º e 3º ao artigo 

1º da Lei Municipal nº 5.298, de 13 de janeiro de 2020”. O senhor Presidente fez 

a leitura do projeto na íntegra. Em seguida, o Vereador Anderson Cardoso da Silva 

requereu REGIME DE URGÊNCIA. O senhor Presidente colocou o requerimento 

em votação, sendo aprovado em votação nominal pela unanimidade dos senhores 

Vereadores presentes. Referido projeto foi inserido na Ordem do Dia. 

7. Projeto de Lei nº 039/2020, de autoria do Vereador 

Anderson Cardoso da Silva que dispõe sobre: “Institui o no Município de 

Caieiras o ‘Dia do Empreendedorismo Feminino’, e dá outras providências”. 

O senhor Presidente fez a leitura do projeto na íntegra. Em seguida, o Vereador 

Anderson Cardoso da Silva requereu REGIME DE URGÊNCIA. O senhor 
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Presidente colocou o requerimento em votação, sendo aprovado em votação nominal 

pela unanimidade dos senhores Vereadores presentes. Referido projeto foi inserido na 

Ordem do Dia. 

8. Projeto de Lei nº 040/2020, de autoria do Vereador 

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

instalar nas unidades públicas de saúde placas informativas contendo o 

número telefônico da Ouvidoria-Geral do Sistema Único de Saúde (SUS), e 

dá outras providências”. O senhor Presidente fez a leitura do projeto na íntegra. 

Em seguida, o Vereador Anderson Cardoso da Silva requereu REGIME DE 

URGÊNCIA. O senhor Presidente colocou o requerimento em votação, sendo 

aprovado em votação nominal pela unanimidade dos senhores Vereadores presentes. 

Referido projeto foi inserido na Ordem do Dia.  

9. Projeto de Lei nº 041/2020, de autoria do Vereador 

Dr. Panelli, que dispõe sobre: “Obriga as empresas fabricantes de tintas, 

vernizes e solventes a aceitar os recipientes com as sobras destes materiais, e 

dá outras providências”. A Vereadora Josie Cristine Aranha Dártora requereu 

REGIME DE URGÊNCIA. O senhor Presidente colocou o requerimento em 

votação, sendo aprovado em votação nominal pela unanimidade dos senhores 

Vereadores presentes. Referido projeto foi inserido na Ordem do Dia. 

10. Projeto de Lei nº 042/2020, de autoria do Vereador 

Dr. Panelli, que dispõe sobre: “Autoriza o Poder Executivo a distribuir os 

alimentos que especifica, e dá outras providências”. O senhor Presidente fez a 

leitura do projeto na íntegra. Em seguida, o Vereador Reginaldo de Oliveira 

Vasconcelos requereu REGIME DE URGÊNCIA. O senhor Presidente colocou o 
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requerimento em votação, sendo aprovado em votação nominal pela unanimidade dos 

senhores Vereadores presentes. Referido projeto foi inserido na Ordem do Dia. 

11. Projeto de Lei nº 044/2020, de autoria do Vereador 

Dr.Panelli, que dispõe sobre: “Determina o horário das 09h00 às 10h00 para o 

atendimento exclusivo de idosos, gestantes e pessoas com deficiência nas 

agências bancárias e lotéricas sediadas no Município de Caieiras, e dá 

outras providências”. O senhor Presidente fez a leitura do projeto na íntegra. Em 

seguida, a Vereadora Josie Cristine Aranha Dártora requereu REGIME DE 

URGÊNCIA. O senhor Presidente colocou o requerimento em votação, sendo 

aprovado em votação nominal pela unanimidade dos senhores Vereadores presentes. 

Referido projeto foi inserido na Ordem do Dia. 

12. Em seguida, por decisão favorável de todos os 

Vereadores, a fim de conferir maior celeridade para o transcurso da sessão, tendo em 

vista o surto do novo coronavírus (Covid-19), dispensou-se a leitura das Indicações e 

Moções. 

13. Após, o senhor Presidente ofereceu a palavra aos 

senhores Vereadores para o Tema Livre, em ordem alfabética, pelo tempo regimental 

de dez minutos com apartes. Fez uso da palavra a Vereadora Josie Cristine Aranha 

Dártora. Não havendo mais matérias para o Expediente, iniciou-se a Ordem do Dia.  

 

Por determinação do senhor Presidente, iniciou-se a 

apreciação das seguintes matérias: 

14. Projeto de Lei nº 036/2020, de autoria do Prefeito 

Municipal, que dispõe sobre: “Cria a Gratificação de Plantão Especial de 

Fiscalização para fiscais do município e para coordenadores e assessores do 
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SAUR em ações especiais, e dá outras providências”.  O senhor Presidente 

solicitou o parecer verbal das Comissões de ‘Justiça e Redação’, ‘Educação, Saúde, 

Segurança Pública, Esportes e Assistência Social’ e ‘Finanças e Orçamento’. Com o 

parecer favorável das Comissões, o Projeto foi colocado em discussão, não houve quem 

quisesse fazer uso da palavra. O projeto foi colocado em votação, sendo aprovado em 

votação nominal pela unanimidade dos senhores Vereadores presentes. 

15. Projeto de Lei nº 045/2020, de autoria do Prefeito 

Municipal, que dispõe sobre: “Migração dos servidores municipais ao Regime 

Geral da Previdência social – RGPS para o Regime Próprio de Previdência 

Social – RPPS, e dá outras providências”.  O senhor Presidente solicitou o 

parecer verbal das Comissões de ‘Justiça e Redação’ e ‘Finanças e Orçamento’. Com o 

parecer favorável das Comissões, o Projeto foi colocado em discussão, fez uso da 

palavra o Vereador Dr. Panelli. O projeto foi colocado em votação, sendo aprovado 

em votação nominal pela unanimidade dos senhores Vereadores presentes. 

16. Projeto de Lei nº 046/2020, de autoria do Prefeito 

Municipal, que dispõe sobre: “Alteração de denominação de via pública, e dá 

outras providências”.  O senhor Presidente solicitou o parecer verbal da Comissão 

de ‘Justiça e Redação’. Com o parecer favorável da Comissão, registrando-se o voto 

contrário do Vereador Fabrício Calandrini Nogueira, o Projeto foi colocado em 

discussão, não houve quem quisesse fazer uso da palavra. O projeto foi colocado em 

votação, sendo aprovado em votação nominal pela maioria dos senhores 

Vereadores presentes, com o voto contrário do Vereador Fabrício Calandrini 

Nogueira. 

17. Projeto de Lei Complementar nº 005/2020, de 

autoria do Vereador Dr. Panelli, que dispõe sobre: “Acresce o artigo 63-A na Lei 
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Municipal nº 1.527, de 16 de novembro de 1983, e dá outras providências”. O 

senhor Presidente solicitou o parecer verbal das Comissões de ‘Justiça e Redação’ e 

‘Finanças e Orçamento’. Com o parecer favorável das Comissões, o Projeto foi 

colocado em discussão, não houve quem quisesse fazer uso da palavra. O projeto foi 

colocado em votação, sendo aprovado em votação nominal pela unanimidade 

dos senhores Vereadores presentes. 

18. Projeto de Lei nº 167/2019, de autoria do Vereador 

Dr. Panelli, que dispõe sobre: “Cria a ‘Patrulha Guardiã Maria da Penha’ no 

Município de Caieiras, e dá outras providências”.  O senhor Presidente 

solicitou o parecer verbal das Comissões de ‘Justiça e Redação’ e ‘Educação, Saúde, 

Segurança Pública, Esportes e Assistência Social’. Com o parecer favorável das 

Comissões, o Projeto foi colocado em discussão, não houve quem quisesse fazer uso da 

palavra. O projeto foi colocado em votação, sendo aprovado em votação nominal 

pela unanimidade dos senhores Vereadores presentes. 

19. Projeto de Lei nº 038/2020, de autoria do Vereador 

Anderson Cardoso da Silva, que dispõe sobre: “Acresce os §§ 1º, 2º e 3º ao artigo 

1º da Lei Municipal nº 5.298, de 13 de janeiro de 2020”.  O senhor Presidente 

solicitou o parecer verbal das Comissões de ‘Justiça e Redação’ e ‘Educação, Saúde, 

Segurança Pública, Esportes e Assistência Social’. Com o parecer favorável das 

Comissões, o Projeto foi colocado em discussão, não houve quem quisesse fazer uso da 

palavra. O projeto foi colocado em votação, sendo aprovado em votação nominal 

pela unanimidade dos senhores Vereadores presentes. 

20. Projeto de Lei nº 039/2020, de autoria do Vereador 

Anderson Cardoso da Silva, que dispõe sobre: “Institui o no Município de 

Caieiras o ‘Dia do Empreendedorismo Feminino’, e dá outras providências”.  
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O senhor Presidente solicitou o parecer verbal da Comissão de ‘Justiça e Redação’. 

Com o parecer favorável da Comissão, o Projeto foi colocado em discussão, não houve 

quem quisesse fazer uso da palavra. O projeto foi colocado em votação, sendo 

aprovado em votação nominal pela unanimidade dos senhores Vereadores 

presentes. 

21. Projeto de Lei nº 040/2020, de autoria do Vereador 

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

instalar nas unidades públicas de saúde placas informativas contendo o 

número telefônico da Ouvidoria-Geral do Sistema Único de Saúde (SUS), e 

dá outras providências”.  O senhor Presidente solicitou o parecer verbal das 

Comissões de ‘Justiça e Redação’ e ‘Educação, Saúde, Segurança Pública, Esportes e 

Assistência Social’. Com o parecer favorável das Comissões, o Projeto foi colocado em 

discussão, não houve quem quisesse fazer uso da palavra. O projeto foi colocado em 

votação, sendo aprovado em votação nominal pela unanimidade dos senhores 

Vereadores presentes. 

22. Projeto de Lei nº 041/2020, de autoria do Vereador 

Dr. Panelli, que dispõe sobre: “Obriga as empresas fabricantes de tintas, 

vernizes e solventes a aceitar os recipientes com as sobras destes materiais, e 

dá outras providências”.  O senhor Presidente solicitou o parecer verbal das 

Comissões de ‘Justiça e Redação’ e ‘Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas e 

Meio Ambiente’. Com o parecer favorável das Comissões, o Projeto foi colocado em 

discussão, não houve quem quisesse fazer uso da palavra. O projeto foi colocado em 

votação, sendo aprovado em votação nominal pela unanimidade dos senhores 

Vereadores presentes. 
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23. Projeto de Lei nº 042/2020, de autoria do Vereador 

Dr. Panelli, que dispõe sobre: “Autoriza o Poder Executivo a distribuir os 

alimentos que especifica, e dá outras providências”.  O senhor Presidente 

solicitou o parecer verbal das Comissões de ‘Justiça e Redação’ e ‘Educação, Saúde, 

Segurança Pública, Esportes e Assistência Social’. Com o parecer favorável das 

Comissões, o Projeto foi colocado em discussão, não houve quem quisesse fazer uso da 

palavra. O projeto foi colocado em votação, sendo aprovado em votação nominal 

pela unanimidade dos senhores Vereadores presentes. 

24. Projeto de Lei nº 044/2020, de autoria do Vereador 

Dr. Panelli, que dispõe sobre: “Determina o horário das 09h00 às 10h00 para o 

atendimento exclusivo de idosos, gestantes e pessoas com deficiência nas 

agências bancárias e lotéricas sediadas no Município de Caieiras, e dá 

outras providências”.  O senhor Presidente solicitou o parecer verbal das 

Comissões de ‘Justiça e Redação’ e ‘Obras, Serviços Públicos, Atividades Privadas e 

Meio Ambiente’. Com o parecer favorável das Comissões, o Projeto foi colocado em 

discussão, não houve quem quisesse fazer uso da palavra. O projeto foi colocado em 

votação, sendo aprovado em votação nominal pela unanimidade dos senhores 

Vereadores presentes. 

Não havendo mais matérias para a Ordem do Dia, passou-se 

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, a audiência dos internautas e convocou os senhores 
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Vereadores para a 7ª Sessão Ordinária de 2020, a realizar-se em 27 de maio de 2020, 

às 14h30, e para a 8ª Sessão Ordinária, a ser realizada em 27 de maio de 2020, às 

16h30, conforme Ato da Mesa nº 021/2020, e declarou encerrada a sessão, 

determinando a mim, Priscila Mazieiro, Coordenadora de Assuntos Legislativos, que 

lavrasse a competente Ata subscrita pelos componentes da Mesa. Caieiras, 13 de maio 

de 2020. 

 

 

 

Dr. Wladimir Panelli 

Presidente 

 

 

Anderson Cardoso da Silva                                             Fabrício Calandrini Nogueira       

                              1º Secretário                                                                      2º Secretário                                 


