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

 

 

Realizada em 18 de Março de 2020. 

 

- PRESIDENTE: Dr. WLADIMIR PANELLI 

- 1º SECRETÁRIO: ANDERSON CARDOSO DA SILVA 

- 2º SECRETÁRIO: FABRÍCIO CALANDRINI NOGUEIRA 

    

Às dezenove horas, registrou-se a presença dos Vereadores no 

terminal, 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. 

Com a presença de Nosso Senhor Jesus Cristo e havendo 

número regimental, assumiu a Presidência o Vereador Dr. Wladimir Panelli, 

declarando a abertura dos trabalhos, fazendo a leitura de trecho da Bíblia Sagrada a 

Vereadora Josie Cristine Aranha Dártora. 

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: 
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1. Ata da 3ª Sessão Ordinária, realizada às 19 horas do 

dia 4 de março de 2020. Colocada em discussão, nada foi requerido. Colocada em 

votação, foi aprovada pela unanimidade dos senhores Vereadores presentes no 

terminal de votação. 

2. Balancete da Câmara Municipal de Caieiras 

relativo ao mês de Fevereiro de 2020. Referido balancete foi encaminhado à 

Secretaria, ficando à disposição dos senhores Vereadores. 

3. Ofício 511/2020 do Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo, referente à licitação e contrato da Prefeitura de Caieiras no ano de 

2015. Referido ofício foi lido pelo 1º Secretário e encaminhado à Secretaria para 

providências, ficando à disposição dos senhores Vereadores 

4.    Ofícios 279/2020, 283/2020, 286/2020 e 294/2020, 

do Regov Jundiaí, que tratam de contratos de repasse. Referidos ofícios foram 

encaminhados à Secretaria para providências, ficando à disposição dos senhores 

Vereadores 

5. Projeto de Lei nº 024/2020, de autoria do Prefeito 

Municipal, que dispõe sobre: “Autoriza o repasse de aporte do Poder Executivo 

ao Fundo Municipal de Cultura e dá outras providências”. Referido projeto foi 

encaminhado às Comissões para Parecer. 

6. Projeto de Lei nº 025/2020, de autoria do Prefeito 

Municipal, que dispõe sobre: “Autoriza o repasse de aporte do Poder Executivo 

ao Fundo Municipal de Esporte – Fumesc, e dá outras providências.”. Referido 

projeto foi encaminhado às Comissões para Parecer. 

7. Projeto de Lei nº 026/2020, de autoria do Prefeito 

Municipal, que dispõe sobre: “Autoriza o Poder Executivo a receber em doação 
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bem imóvel, e dá outras providências”. Referido projeto foi encaminhado às 

Comissões para Parecer. 

8. Projeto de Lei nº 027/2020, de autoria do Prefeito 

Municipal, que dispõe sobre: “Atribui denominação à praça localizada entre a 

rua Maximino Teodoro da Silva e a rua Luis Lopes Lansac, bairro Jardim 

Morro Grande, neste município, e dá outras providências”.  Referido projeto foi 

encaminhado às Comissões para Parecer. 

9. Projeto de Lei nº 028/2020, de autoria do Prefeito 

Municipal, que dispõe sobre: “Altera o perímetro de área pública e dá outras 

providências”. Referido projeto foi encaminhado às Comissões para Parecer. 

1. Projeto de Lei nº 029/2020, de autoria Prefeito 

Municipal, que dispõe sobre: “Autoriza o Município a realizar doação de 

alimentos, e dá outras providências”. A Vereadora Josie Cristine Aranha 

Dártora requereu REGIME DE URGÊNCIA. O senhor Presidente colocou o 

requerimento em votação, sendo aprovado no Terminal pela unanimidade dos 

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

2. Projeto de Lei nº 030/2020, de autoria do Prefeito 

Municipal, que dispõe sobre: “Cria e acresce cargo que especifica e dá outras 

providências”. A Vereadora Josie Cristine Aranha Dártora requereu REGIME DE 

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

aprovado no Terminal pela unanimidade dos senhores Vereadores presentes. Referido 

projeto foi inserido na Ordem do Dia. 

3. Projeto de Lei nº 031/2020, de autoria do Prefeito 

Municipal, que dispõe sobre: “Institui o Plano diretor de Turismo (PDTUR) de 
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Caieiras, e dá outras providências”. Referido projeto foi encaminhado às 

Comissões para Parecer. 

4. Projeto de Lei nº 032/2020, de autoria do Prefeito 

Municipal, que dispõe sobre: “Institui o Programa de Incentivo a Formação de 

Público para Espetáculos Musicais – PIFPEM, e dá outras providências”. 

Referido projeto foi encaminhado às Comissões para Parecer. 

5. Projeto de Lei nº 022/2020, de autoria da Vereadora 

Josie Cristine Aranha Dártora, que dispõe sobre: “Obriga a instalação de placas 

de atendimento prioritário nos estabelecimentos públicos e privados 

sediados no Município de Caieiras, e dá outras providências”. Referido projeto 

foi encaminhado às Comissões para Parecer. 

6. Projeto de Lei nº 023/2020, de autoria do Vereador 

Fabrício Calandrini Nogueira, que dispõe sobre: “Altera os artigos 3º, caput, 4º, 

inciso II, da Lei Municipal nº 4.943, de 21 de junho de 2017, e dá outras 

providências”. O Vereador Fabrício Calandrini Nogueira requereu REGIME DE 

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

aprovado no Terminal pela unanimidade dos senhores Vereadores presentes. Referido 

projeto foi inserido na Ordem do Dia. 

7. Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2020, de 

autoria do Vereador Dr. Panelli, que dispõe sobre: “Concede Título de 

Personalidade Caieirense, e dá outras providências”. Referido projeto foi 

encaminhado às Comissões para Parecer. 

8. Em seguida, 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. 



 
 

 

 

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

Página 5 de 7 

 

9. 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 o Vereador Dr. Panelli. 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: 

10. Projeto de Lei nº 029/2020, de autoria do Prefeito 

Municipal, que dispõe sobre: “Autoriza o Município a realizar doação de 

alimentos, e dá outras providências”, bem como a  Emenda Modificativa nº 

002/2020, de autoria de todos os Vereadores, que dispõe sobre: “Modifica o art. 1º, 

caput, do Projeto de Lei nº 029, de 17 de março 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 e a Emenda Modificativa e Aditiva foram colocados em 

discussão, fez uso da palavra o Vereador Dr. Panelli. O projeto e a emenda foram 

colocados em votação, sendo aprovados no terminal pela unanimidade dos 

senhores Vereadores presentes. 

11. Projeto de Lei nº 030/2020, de autoria do Prefeito 

Municipal, que dispõe sobre: “Cria e acresce cargo que especifica, 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 primeira discussão, fez uso da palavra o 

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

primeiro turno no terminal pela unanimidade dos senhores Vereadores 

presentes. 
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12. Projeto de Lei nº 023/2020, de autoria do Vereador 

Fabrício Calandrini Nogueira, que dispõe sobre: “Altera os artigos 3º, caput, 4º, 

inciso II, da Lei Municipal nº 4.943, de 21 de junho de 2017, e dá outras 

providências”.  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 no terminal pela unanimidade dos senhores Vereadores 

presentes. 

13. Projeto de Lei nº 018/2020, de autoria do Vereador 

José Carlos Dantas de Menezes, que dispõe sobre: “Cria o Programa ‘Defesa 

Pessoal para Mulheres’ 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 no 

terminal pela unanimidade dos senhores Vereadores presentes. 

14. Projeto de Lei nº 020/2020, de autoria do Vereador 

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

Municipal a criar vagas de estágio para enfermeiros nas unidades públicas 

de saúde, 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 no 

terminal pela unanimidade dos senhores Vereadores presentes. 
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15. Projeto de Lei nº 021/2020, de autoria do Vereador 

Anderson Cardoso da Silva, que dispõe sobre: “Concede reajuste do auxílio pago 

aos estagiários da Prefeitura de Municipal de Caieiras, 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 no terminal 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 

Vereadores para a 4ª Sessão Extraordinária de 2020, a realizar-se na sequência, 

respeitado o intervalo regimental de 15 (quinze) minutos, nas dependências da 

Câmara Municipal, 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, 18 de Março de 2020. 

 

 

Dr. Wladimir Panelli 

Presidente 

 

Anderson Cardoso da Silva                                             Fabrício Calandrini Nogueira       

                              1º Secretário                                                                      2º Secretário                                 


