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ATA DA Ja SESSÃO EXTRAORDINARIA, DO 2° ANO, DA 14a 
LEGISLA TURA. 

Realizada em 23 de maio de 2018 

PRESIDENTE: Dr. WLADIMIR PANELLI 
SECRETARIA: ANDERSON CARDOSO DA SIL VA 

REGINALDO DE OLIVEIRA VASCONCELOS 

As vinte e uma horas e quinze minutos, 
registrando-se a presença dos Vereadores no terminal, senhores: 
ANDERSON CARDOSO DA SILVA, EUDES OLIVEIRA SANTOS 
MElRA, FABRÍCIO CALANDRlNI, GILMAR SOARES VICENTE, JOSÉ 
CARLOS DANTAS DE MENEZES, JOSIE CRlSTINE ARANHA 
DIÍRTORA, JOSEFA MARIA MARQUES SANTOS, NELSON FlORE 
JÚNIOR, REGINALDO DE OLIVEIRA VASCONCELOS e Dr. 
WLADIMIR PANELLI. 

Havendo número regimental, assume a Presidência 
o Vereador Dr. Wladimir Panelli e passa a apresentar as matérias 
inscritas para a Ordem do dia, conforme Convocação efetuada na 8(/ 
Sessão Extraordinária, realizada nesta data. 

Em seguida, o senhor Presidente passa a apresentar 
as matérias inscritas para a Ordem do Dia. 
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ORDEM DO DIA 

Por determinação do senhor Presidente tem 
início à apreciação das seguintes matérias: 

1) Projeto de Lei Complementar na 218/2018, do 
senhor Prefeito Municipal, dispondo sobre Dá nova redação aos 
artigos 70 e 11, da Lei Complementar na 4.617, datada de 23 de maio 
de 2013, e outras providências. O senhor Presidente solicita o Parecer 
Verbal das Comissões de Justiça, Finanças e Serviços Públicos, sendo 
emitido o Voto Favorável dos seus Membros. Com o Parecer Favorável 
das Comissões, é o Projeto colocado em discussão. Não havendo quem 
queira discutir, é o mesmo colocado em votação, sendo aprovado pela 
unanimidade dos Vereadores presentes, no terminal de votação. 

2) Projeto de Lei na 5.477/2018, da Vereadora 
Josefa Maria Marques Santos, dispondo sobre Dá denominação a 
Unidade Básica de Saúde da Vila dos Pinheiros e outras providências. 
O senhor Presidente solicita o Parecer Verbal das Comissões de 
Justiça e Finanças, sendo emitido o Voto Favorável dos seus Membros. 
Com o Parecer Favorável das Comissões, é o Projeto colocado em 
discussão. Não havendo quem queira discutir, é o mesmo colocado em 
votação, sendo aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes, 
no terminal de votação. 

3) Projeto de Lei na 5.489/2018, do senhor Prefeito 
Municipal, dispondo sobre Autoriza o Poder Executivo a celebrar 
Convênio com o Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN - SP., 
objetivando a transferência de recursos financeiros para a execução de 
ações relativas ao Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, e dá 
outras providências. O senhor Presidente solicita o Parecer Verbal das 
Comissões de Justiça, Finanças e Serviços Públicos, sendo emitido o 
Voto Favorável dos seus Membros. Com o Parecer Favorável das 
Comissões, é o Projeto colocado em discussão. Não havendo quem 
queira discutir, é o mesmo colocado em votação, sendo aprovado pela 
unanimidade dos Vereadores presentes, no terminal de votação. 

4) Projeto de Lei na 5.490/2018, de autoria do 
senhor Prefeito Municipal, dispondo sobre implantação do Programa 
Municipal de Distribuição de Fraldas Descartáveis, e dá outras 
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providências. O senhor Presidente solicita o Parecer Verbal das 
Comissões de Justiça, Finanças e Serviços Públicos, sendo emitido o 
Voto Favorável dos seus Membros. Com o Parecer Favorável das 
Comissões, é o Projeto colocado em discussão. Para discutir o 
Vereador Dr. Wladimir Panelli. Não havendo mais quem queira 
discutir, é o mesmo colocado em votação, sendo aprovado pela 
unanimidade dos Vereadores presentes, no terminal de votação. 

5) Projeto de Lei na 5.495/2018, de autoria do 
Vereador Eudes Oliveira Santos Me ira, dispondo sobre Dá 
denominação a Praça que especifica e outras providências - O senhor 
Presidente solicita o Parecer Verbal das Comissões de Justiça, 
Finanças, sendo emitido o Voto Favorável dos seus Membros. Com o 
Parecer Favorável das Comissões, é o Projeto colocado em discussão. 
Para discutir o Vereador Dr. Wladimir Panelli. Não havendo mais 
quem queira discutir, é o mesmo colocado em votação, sendo aprovado 
pela unanimidade dos Vereadores presentes, no terminal de votação. 

6) Projeto de Lei na 5.496/2018, de autoria do 
senhor Prefeito Municipal, dispondo sobre Autoriza o Poder Executivo 
a executar obras que especifica e dá outras providências. O senhor 
Presidente solicita o Parecer Verbal das Comissões de Justiça, 
Finanças e Obras, sendo emitido o Voto Favorável dos seus Membros. 
Com o Parecer Favorável das Comissões, é o Projeto colocado em 
discussão. Para discutir o Vereador Dr. Wladimir Panelli. Não 
havendo mais quem queira discutir, é o mesmo colocado em votação, 
sendo aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes, no 
terminal de votação. 

7) Projeto de Lei na 5.497/2018, de autoria do 
senhor Prefeito Municipal, dispondo sobre A ltera os Anexos 13, da Lei 
Municipal na 2487, de 10 de fevereiro de 1995, e altera cargos e 
empregos públicos e dá outras providências. O senhor Presidente 
solicita o Parecer Verbal das Comissões de Justiça, Finanças e Obras, 
sendo emitido o Voto Favorável dos seus Membros. Com o Parecer 
Favorável das Comissões, é o Projeto colocado em discussão. Para 
discutir o Vereador Dr. Wladimir Panelli. Não havendo mais quem 
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queira discutir, é o mesmo colocado em votação, sendo aprovado pela 
unanimidade dos Vereadores presentes, no terminal de votação. 

8) Projeto de Lei n" 5.499/2018, de autoria do 
senhor Prefeito Municipal, dispondo sobre Acrescenta o Parágrafo 
único no artigo 21, da Lei Municipal n° 4.931, de 22 de maio de 2017, 
e dá outras providências. O senhor Presidente solicita o Parecer 
Verbal das Comissões de Justiça, Finanças e Obras, sendo emitido o 
Voto Favorável dos seus Membros. Com o Parecer Favorável das 
Comissões, é o Projeto colocado em discussão. Para discutir o 
Vereador Dr. Wladimir Panelli. Não havendo mais quem queira 
discutir, é o mesmo colocado em votação, sendo aprovado pela 
unanimidade dos Vereadores presentes, no terminal de votação. 

Não havendo mais matérias para a Ordem do 
Dia, passa-se para a Explicação Pessoal. 

EXPLICAÇÃO PESSOAL 

O senhor Presidente oferece a palavra aos senhores 
Vereadores conforme inscrição em livro próprio pelo tempo regimental de 
dez minutos. Não havendo Vereadores que queiram fazer uso da palavra. 

Nada mais havendo a ser tratado, o senhor 
Presidente agradece à presença de todos. Declara encerrada a presente 
sessão, convocando os senhores Vereadores para a 9° Sessão Ordinária, 
a realizar-se no dia 06 dejunho de 2018, às 19:00 horas; cuja Ordem do 
Dia será afixada no Quadro de Avisos da Secretaria, e determina a mim, 
Lucimara Salgado, Coordenadora de Assuntos Legislativos, que lavre a 
competente Ata a seguir, subscrita pelos componentes da Mesa. 
Caieiras, 23 de maio de 
2018 , 

-AND 


