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ATA DA 5ª SESSÃO ORDINÁRIA  

DO 1º ANO DA 15ª LEGISLATURA (2021-2024) 

 

 Realizada em 07 de abril de 2021, às 15h00. 

Conforme Ato da Mesa nº 013/2021 

Em ambiente virtual. 

PRESIDENTE: Fabrício Calandrini Nogueira 

1º SECRETÁRIO: Anderson Cardoso da Silva  

2º SECRETÁRIO: Josemar Soares Vicente 

 

Às quinze horas do dia sete 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 emergencial’ 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, 
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JOSEMAR SOARES VICENTE, JOSIE CRISTINE ARANHA DÁRTORA, 

MICAEL FERNANDO DOS SANTOS e WLADIMIR PANELLI.  

 Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou 

aberta a presente sessão e convidou a Vereadora Josie Cristine Aranha Dártora 

“Prô Josie” 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 4ª Sessão Ordinária de 2021, realizada em 17 de março 

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) Ata da 3ª Sessão Extraordinária de 2021, realizada em 10 de 

março 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. 

 

3) Ata da 4ª Sessão Extraordinária de 2021, realizada em 23 de 

março 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. 

 

4) Ofício nº 043/2021 do Gabinete do Prefeito Municipal 

Gilmar Soares Vicente, para leitura, que dispõe sobre: “Indicação de 

Líder de Governo (Dr. Wladimir Panelli).” Foi encaminhado à 

Secretaria, ficando à disposição dos Senhores Vereadores. 
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5) Balancete da Câmara Municipal de Caieiras, relativo ao mês 

de fevereiro de 2021. Foi encaminhado à Secretaria, ficando à disposição 

dos Senhores Vereadores. 

 

6) Projeto de Lei nº 030/2021, de autoria do Vereador Fabrício 

Calandrini Nogueira, que dispõe sobre: “Institui no Município de 

Caieiras o “Programa SOS Racismo”, e dá outras providências.” 

Referido projeto foi encaminhado às Comissões, para parecer. 

 

7) 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.” 

Referido projeto foi encaminhado às Comissões, para parecer. 

 

8) 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 do Município de Caieiras, e dá outras 

providências.” Referido projeto foi encaminhado às Comissões, para 

parecer. 

 

9) 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 
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instalados em seus postes, e dá outras providências.” Referido projeto 

foi encaminhado às Comissões, para parecer. 

 

10) Em seguida, o Senhor Presidente encaminhou as Indicações 

no’s 1.158/2021 a 1.289/2021, dos Senhores Vereadores, à Coordenadoria 

de Assuntos Legislativos, para as devidas providências, registrando-se e 

lendo-se as seguintes: 

 

Anderson Cardoso da Silva: 1.276/2021. 

Carlos Alberto Albino Jr.: 1.267/2021. 

Eudes Oliveira Santos Meira: 1.236/2021. 

Fabrício Calandrini Nogueira: 1.284/2021 

José Carlos Dantas de Menezes: 1.266/2021. 

Josefa Maria Marques Santos: 1.133/2021. 

Josemar Soares Vicente: 1.257/2021. 

Josie Cristine Aranha Dártora: 1.237/2021. 

Micael Fernando dos Santos: 1.142/2021. 

Wladimir Panelli: 1.256/2021. 

 

11) Moção nº 018/2021, de autoria do Vereador Fabrício 

Calandrini Nogueira. Ao Presidente, para leitura. Colocada a moção em 

discussão. 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. 
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12) Moção nº 019/2021, de autoria do Vereador Wladimir Panelli 

“Dr. Panelli”. Ao Presidente, para leitura. Colocada a moção em 

discussão, fez uso da palavra o Vereador Wladimir Panelli “Dr. Panelli”. 

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. 

 

13) Moção nº 021/2021, de autoria do Vereador Anderson Cardoso 

da Silva “Birruga”. Ao Presidente, para leitura. Colocada a moção em 

discussão, fizeram uso da palavra os Vereadores Anderson Cardoso da 

Silva “Birruga”, Josefa Maria Marques Santos “Zefinha” 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. 

 

 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 Fabrício 

Calandrini Nogueira 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 025/2021, de autoria dos vereadores Carlos 

Alberto Albino Jr. “Juninho” e Anderson Cardoso da Silva “Birruga”, 
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que dispõe sobre: “Obriga a fixação de dispensadores de álcool em gel 

antisséptico, modelo 70%, no sistema de transporte coletivo do 

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. 

 

2) Projeto de Lei nº 026/2021, de autoria do Vereador Wladimir 

Panelli “Dr. Panelli”, que dispõe sobre: “Institui a Campanha de 

Conscientização e Combate ao Assédio contra Mulheres nos Veículos 

de Transporte Coletivo que circulam 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. 

 

3) Projeto de Lei nº 027/2021, de autoria do vereador José Carlos 

Dantas de Menezes “Alemão da Barroca”, que dispõe sobre: “Proíbe no 

Município de Caieiras a venda de produtos fumígenos, cachimbos, 

narguilés, piteiras e papéis para enrolar cigarros a menores de 18 

(dezoito) anos, 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 
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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.  

 

 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 6ª 

Sessão Ordinária, a ser realizada em 22 de abril de 2021, às 15h. 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. 

 

Vereador FABRÍCIO CALANDRINI NOGUEIRA 

Presidente da Câmara Municipal de Caieiras 

 

Vereador ANDERSON CARDOSO DA SILVA 

1º Secretário  

 

Vereador JOSEMAR SOARES VICENTE 

2º Secretário 

 


