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ATA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 4º ANO, DA 14ª LEGISLATURA. 

 

 

Realizada em 05 de agosto de 2020. 

 

- PRESIDENTE: Dr. WLADIMIR PANELLI 

- 1º SECRETÁRIO: ANDERSON CARDOSO DA SILVA 

- 2º SECRETÁRIO: FABRÍCIO CALANDRINI NOGUEIRA 

    

Antes de iniciar os trabalhos, o Senhor Presidente esclareceu 

aos munícipes e a todos que estavam assistindo pelo canal oficial da Câmara 

Municipal de Caieiras que, em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus e 

considerando as orientações da Organização Mundial da Saúde e do Governo do 

Estado de São Paulo, bem como as orientações da Confederação Nacional de 

Municípios para que fossem adotadas pelas Câmaras Municipais medidas 

excepcionais, visando reduzir os encontros presenciais ou mesmo suspendê-los, como 

forma de evitar a propagação da doença provocada pelo coronavírus, a Câmara 

Municipal de Caieiras, por meio do Ato da Mesa nº 025/2020 autorizou a realização 

das sessões em ambiente eletrônico, mediante a utilização de plataforma/aplicativo de 

videoconferência, motivo pelo qual a presente sessão estava sendo transmitida on-line 

aos senhores. 

Às duas horas e trinta minutos, em ambiente virtual, 

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

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

Vereadores, Senhores: ANDERSON CARDOSO DA SILVA, EUDES OLIVEIRA 
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SANTOS MEIRA, FABRÍCIO CALANDRINI NOGUEIRA, GILMAR SOARES 

VICENTE, JOSÉ CARLOS DANTAS DE MENEZES, JOSIE CRISTINE 

ARANHA DÁRTORA, NELSON FIORE JÚNIOR, REGINALDO DE OLIVEIRA 

VASCONCELOS e WLADIMIR PANELLI. Ausente a Senhora Vereadora JOSEFA 

MARIA MARQUES SANTOS. 

Com a proteção de Nosso Senhor Jesus Cristo sobre os 

trabalhos, e havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a 

sessão e convidou a Senhora Vereadora Josie Cristine Aranha Dártora 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. 

Por determinação do Senhor Presidente teve início a 

apreciação das seguintes matérias: 

1. Ata da 10ª Sessão Ordinária, realizada em 24 de 

junho de 2020, às 14h30min. Colocada em discussão, nada foi requerido. Colocada 

em votação, foi aprovada em votação nominal pela unanimidade dos Senhores 

Vereadores presentes, ausentes neste momento os Senhores Vereadores Fabrício 

Calandrini Nogueira e Gilmar Soares Vicente “Lagoinha”. 

2. Ata da 9ª Sessão Extraordinária, realizada em 15 de 

junho de 2020, às 14h30min. Colocada em discussão, nada foi requerido. Colocada 

em votação, foi aprovada em votação nominal pela unanimidade dos Senhores 

Vereadores presentes, ausentes neste momento os Senhores Vereadores Fabrício 

Calandrini Nogueira e Gilmar Soares Vicente “Lagoinha”. 

3. Ata da 10ª Sessão Extraordinária, realizada em 17 

de junho de 2020, às 16h30min. Colocada em discussão, nada foi requerido. Colocada 
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em votação, foi aprovada em votação nominal pela unanimidade dos Senhores 

Vereadores presentes, ausentes neste momento os Senhores Vereadores Fabrício 

Calandrini Nogueira e Gilmar Soares Vicente “Lagoinha”. 

4. Ata da 11ª Sessão Extraordinária, realizada em 13 

de julho de 2020, às 14h30min. Colocada em discussão, nada foi requerido. Colocada 

em votação, foi aprovada em votação nominal pela unanimidade dos Senhores 

Vereadores presentes, ausentes neste momento os Senhores Vereadores Fabrício 

Calandrini Nogueira e Gilmar Soares Vicente “Lagoinha”. 

5. Balancetes da Prefeitura Municipal de Caieiras 

relativos aos meses de maio e junho de 2020. Referidos Balancetes foram 

encaminhados à Secretaria, ficando à disposição dos Senhores Vereadores. 

6. Balancetes da Câmara Municipal de Caieiras relativos 

aos meses de maio e junho de 2020. Referidos Balancetes foram encaminhados à 

Secretaria, ficando à disposição dos Senhores Vereadores. 

7. Projeto de Lei nº 076/2020, de autoria do Senhor 

Prefeito Municipal, que dispõe sobre: “Concessão de exploração, ampliação, e 

administração de área do Cemitério da Paz do Município de Caieiras”. 

Referido Projeto foi encaminhado às Comissões para parecer. 

8. Projeto de Lei nº 079/2020, de autoria do Senhor 

Prefeito Municipal, que dispõe sobre: “Autoriza uso e despesas pelo uso de 

espaço do Salão Paroquial da Igreja de São Francisco, e dá outras 

providências”. A Senhora Vereadora Josie Cristine Aranha Dártora “Prô Josie” 

requereu REGIME DE URGÊNCIA. O Senhor Presidente colocou o requerimento 

em votação, sendo aprovado em votação nominal pela unanimidade dos 

Senhores Vereadores presentes, ausentes neste momento os Senhores Vereadores 
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Fabrício Calandrini Nogueira e Gilmar Soares Vicente “Lagoinha”. Referido Projeto 

foi inserido na Ordem do Dia. 

9. Projeto de Lei nº 080/2020, de autoria do Senhor 

Prefeito Municipal, que dispõe sobre: “Prorrogação da data de cadastramento 

municipal de condutores de táxis e dos alvarás de estacionamento de taxista, 

e dá outras providências”. O Senhor Vereador Reginaldo de Oliveira Vasconcelos 

“Régis do HC” requereu REGIME DE URGÊNCIA. O Senhor Presidente colocou 

o requerimento em votação, sendo aprovado em votação nominal pela 

unanimidade dos Senhores Vereadores presentes, ausentes neste momento os 

Senhores Vereadores Fabrício Calandrini Nogueira e Gilmar Soares Vicente 

“Lagoinha”. Referido Projeto foi inserido na Ordem do Dia. 

10. Projeto de Lei nº 067/2020, de autoria do Senhor 

Vereador Dr. Wladimir Panelli, que dispõe sobre: “Dá denominação à Praça que 

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

Dártora “Prô Josie” requereu REGIME DE URGÊNCIA. O Senhor Presidente 

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

unanimidade dos Senhores Vereadores presentes, ausentes neste momento os 

Senhores Vereadores Fabrício Calandrini Nogueira e Gilmar Soares Vicente 

“Lagoinha”. Referido Projeto foi inserido na Ordem do Dia. 

11. Projeto de Lei nº 068/2020, de autoria do Senhor 

Vereador Eudes Oliveira Santos Meira, que dispõe sobre: “Autoriza a divulgação 

do ‘Disque 100’ nos impressos da Secretaria Municipal de Educação, bem 

como nos livros e cadernos distribuídos aos alunos da rede pública 

municipal de ensino, e dá outras providências”. O Senhor Vereador Eudes 

Oliveira Santos Meira requereu REGIME DE URGÊNCIA. O Senhor Presidente 
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colocou o requerimento em votação, sendo aprovado em votação nominal pela 

unanimidade dos Senhores Vereadores presentes, ausentes neste momento os 

Senhores Vereadores Fabrício Calandrini Nogueira e Gilmar Soares Vicente 

“Lagoinha”. Referido Projeto foi inserido na Ordem do Dia. 

12. Projeto de Lei nº 069/2020, de autoria do Senhor 

Vereador Eudes Oliveira Santos Meira, que dispõe sobre: “Autoriza o 

encaminhamento de paciente atendidos pelo Serviço de Atendimento de 

Urgência (SAUR) à Hospitais Particulares sediados no Município de 

Caieiras, e dá outras providências”. Referido Projeto foi encaminhado às 

Comissões para parecer. 

13. Projeto de Lei nº 070/2020, de autoria do Senhor 

Vereador Nelson Fiore Júnior, que dispõe sobre: “Institui no Município de 

Caieiras a ‘Campanha Municipal de Prevenção ao Câncer de Próstata e 

Promoção da Saúde do Homem, denominada ‘Novembro Azul’, e dá outras 

providências”. Referido Projeto foi encaminhado às Comissões para parecer. 

14. Projeto de Lei nº 071/2020, de autoria do Vereador 

Nelson Fiore Jr., que dispõe sobre: “Institui no Município de Caieiras a 

‘Campanha Municipal de Conscientização das Mulheres acerca da 

Prevenção e dos Diagnóstico Precoce do câncer de Mama’, denominada 

‘Outubro Rosa’, e dá outras providências”. Referido Projeto foi encaminhado às 

Comissões para parecer. 

15. Projeto de Lei nº 073/2020, de autoria da Mesa 

Diretora, que dispõe sobre: “Extingue do quadro de pessoal da Câmara 

Municipal de Caieiras os cargos de provimento efetivo que especifica, e dá 

outras providências”. A Senhora Vereadora Josie Cristine Aranha Dártora “Prô 
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Josie” 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. 

16. Projeto de Lei nº 066/2020, de autoria do Senhor 

Vereador Fabrício Calandrini Nogueira, que dispõe sobre: “Institui no Município 

de Caieiras a ‘Campanha Municipal de prevenção ao suicídio e valorização 

da vida, denominada "Setembro Amarelo" e cria o "Dia Municipal de 

Prevenção ao Suicídio e Valorização da Vida" no calendário oficial, e dá 

outras providências”. Referido Projeto foi encaminhado às Comissões para parecer. 

17. Projeto de Lei nº 074/2020, de autoria do Senhor 

Vereador Anderson Cardoso da Silva “Birruga”, que dispõe sobre: “Dá 

denominação à Praça que especifica, e dá outras providências”. O Senhor 

Vereador Anderson Cardoso da Silva “Birruga” 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. 

18. Projeto de Lei nº 075/2020, de autoria do Senhor 

Vereador Reginaldo de Oliveira Vasconcelos “Régis do HC”, que dispõe sobre: 

“Autoriza a implantação e a manutenção de casinhas, bebedouros e 

comedouros para cães nas praças e áreas de lazer do Município de Caieiras, e 

dá outras providências”. Referido Projeto foi encaminhado às Comissões para 

parecer. 

19. Projeto de Lei nº 077/2020, de autoria do Senhor 

Vereador Anderson Cardoso da Silva “Birruga”, que dispõe sobre: “Dá 
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denominação ao Campo de Futebol que especifica, e dá outras providências”. 

O Senhor Vereador Anderson Cardoso da Silva “Birruga” 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. 

20. Projeto de Lei nº 078/2020, de autoria dos Senhores 

Vereadores Reginaldo de Oliveira Vasconcelos “Régis do HC” e Nelson Fiore Júnior, 

que dispõe sobre: “Autoriza o Poder Executivo Municipal a criar abrigo 

noturno para o atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade 

social durante o período de inverno, e dá outras providências”. Referido 

Projeto foi encaminhado às Comissões para parecer. 

21. Projeto de Lei nº 081/2020, de autoria do Senhor 

Vereador Eudes Oliveira Santos Meira, que dispõe sobre: “Dá denominação à 

Unidade de Pronto Atendimento que especifica, e dá outras providências”. 

Referido Projeto foi encaminhado às Comissões para parecer. 

22. Projeto de Lei nº 082/2020, de autoria do Senhor 

Vereador José Carlos Dantas de Menezes “Alemão da Barroca”, que dispõe sobre: 

“Cria a Política de Diagnóstico e Tratamento da Síndrome da Depressão no 

Município de Caieiras, e dá outras providências”. Referido Projeto foi 

encaminhado às Comissões para parecer. 

23. Projeto de Lei nº 083/2020, de autoria do Senhor 

Vereador José Carlos Dantas de Menezes “Alemão da Barroca”, que dispõe sobre: 

“Cria o Programa “Uniforme Escolar Solidário” na rede pública municipal 

de ensino do Município de Caieiras, e dá outras providências”. Referido 

Projeto foi encaminhado às Comissões para parecer. 
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24. Projeto de Lei nº 084/2020, de autoria do Senhor 

Vereador José Carlos Dantas de Menezes “Alemão da Barroca”, que dispõe sobre: 

“Assegura ao aluno com deficiência a prioridade de matrícula em escola da 

rede pública municipal de ensino mais próxima de sua residência, e dá outras 

providências”. Referido Projeto foi encaminhado às Comissões para parecer. 

25. Projeto de Lei nº 085/2020, de autoria dos Senhores 

Vereadores José Carlos Dantas de Menezes “Alemão da Barroca” e Nelson Fiore 

Júnior, que dispõe sobre: “Institui na rede pública municipal de ensino o 

Programa de Identificação e Tratamento de Dislexia, Discalculia e 

Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDHA), e dá outras 

providências”. Referido Projeto foi encaminhado às Comissões para parecer. 

Em seguida, por concordância unânime dos Senhores 

Vereadores, o Senhor Presidente dispensou a leitura das Indicações e Moções. 

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, não havendo quem quisesse fazer uso da palavra. 

Inexistindo mais matérias para o Expediente, iniciou-se a 

Ordem do Dia, determinado o Senhor Presidente a apreciação das seguintes 

matérias: 

1. Projeto de Lei nº 079/2020, de autoria do Senhor 

Prefeito Municipal, que dispõe sobre: “Autoriza uso e despesas pelo uso de 

espaço do Salão Paroquial da Igreja de São Francisco, 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 e unânime das 

Comissões, o Projeto foi colocado em discussão, fazendo uso da palavra a Senhora 
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Vereadora Josie Cristine Aranha Dártora “Prô Josie”. Não havendo mais quem 

quisesse discutir, o Projeto foi colocado em votação, sendo aprovado em votação 

nominal pela unanimidade dos Senhores Vereadores presentes. 

2. Projeto de Lei nº 080/2020, de autoria do Senhor 

Prefeito Municipal, que dispõe sobre: “Prorrogação da data de cadastramento 

municipal de condutores de táxis e dos alvarás de estacionamento de taxista, 

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

Comissões de ‘Justiça e Redação’ e ‘Obras, Serviços Públicos, Atividade Privada e 

Meio Ambiente’. Com o parecer favorável e unânime das Comissões, o Projeto foi 

colocado em discussão, fazendo uso da palavra o Senhor Vereador Dr. Wladimir 

Panelli. Não havendo mais quem quisesse discutir, o Projeto foi colocado em votação, 

sendo aprovado em votação nominal pela unanimidade dos Senhores 

Vereadores presentes. 

3. Projeto de Lei nº 067/2020, de autoria do Senhor 

Vereador Dr. Wladimir Panelli, que dispõe sobre: “Prorrogação da data de 

cadastramento municipal de condutores de táxis e dos alvarás de 

estacionamento de taxista, e dá outras providências”. O Senhor Presidente 

solicitou o parecer verbal da Comissão de ‘Justiça e Redação’. Com o parecer 

favorável e unânime da Comissão, o Projeto foi colocado em discussão, fazendo uso da 

palavra o Senhor Vereador Dr. Wladimir Panelli. Não havendo mais quem quisesse 

discutir, o Projeto foi colocado em votação, sendo aprovado em votação nominal 

pela unanimidade dos Senhores Vereadores presentes. 

4. Projeto de Lei nº 068/2020, de autoria do Senhor 

Vereador Eudes Oliveira Santos Meira, que dispõe sobre: “Autoriza a divulgação 

do ‘Disque 100’ nos impressos da Secretaria Municipal de Educação, bem 
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como nos livros e cadernos distribuídos aos alunos da rede pública 

municipal de ensino, e dá outras providências”. O Senhor Presidente solicitou o 

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

Pública, Esportes, Lazer, Cultura e Assistência Social’. Com o parecer favorável e 

unânime das Comissões, o Projeto foi colocado em discussão, não havendo quem 

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

em votação nominal pela unanimidade dos Senhores Vereadores presentes. 

5. Projeto de Lei nº 073/2020, de autoria da Mesa 

Diretora, que dispõe sobre: “Extingue do quadro de pessoal da Câmara 

Municipal de Caieiras os cargos de provimento efetivo que especifica, e dá 

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

de ‘Justiça e Redação’. Com o parecer favorável e unânime da Comissão, o Projeto foi 

colocado em discussão, não havendo quem quisesse fazer uso da palavra. O Projeto foi 

colocado em votação, sendo aprovado em votação nominal pela unanimidade 

dos Senhores Vereadores presentes. 

6. Projeto de Lei nº 074/2020, de autoria do Senhor 

Vereador Anderson Cardoso da Silva “Birruga”, que dispõe sobre: “Dá 

denominação à Praça que especifica, e dá outras providências”. O Senhor 

Presidente solicitou o parecer verbal da Comissão de ‘Justiça e Redação’. Com o 

parecer favorável e unânime da Comissão, o Projeto foi colocado em discussão, não 

havendo quem quisesse fazer uso da palavra. O Projeto foi colocado em votação, 

sendo aprovado em votação nominal pela unanimidade dos Senhores 

Vereadores presentes. 

7. Projeto de Lei nº 077/2020, de autoria do Senhor 

Vereador Anderson Cardoso da Silva “Birruga”, que dispõe sobre: “Dá 
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denominação ao Campo de Futebol que especifica, e dá outras providências”. 

O Senhor Presidente solicitou o parecer verbal da Comissão de ‘Justiça e Redação’. 

Com o parecer favorável e unânime da Comissão, o Projeto foi colocado em discussão, 

não havendo quem quisesse fazer uso da palavra. O Projeto foi colocado em votação, 

sendo aprovado em votação nominal pela unanimidade dos Senhores 

Vereadores presentes. 

8. Projeto de Lei nº 061/2020, de autoria do Senhor 

Prefeito Municipal, que dispõe sobre: “Autoriza o Poder Executivo a promover a 

Regularização Fundiária Urbana (REURB), e dá outras providências”. Com o 

parecer escrito favorável das Comissões de ‘Justiça e Redação’, ‘Obras, Serviços 

Públicos, Atividade Privada e Meio Ambiente’ e ‘Finanças e Orçamento’, o Senhor 

Presidente colocou o Projeto em discussão, não havendo quem quisesse fazer uso da 

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

pela unanimidade dos Senhores Vereadores presentes. 

9. Projeto de Lei nº 057/2020, de autoria do Senhor 

Vereador José Carlos Dantas de Menezes “Alemão da Barroca”, que dispõe sobre: 

“Institui no Município de Caieiras o Programa ‘Atendimento Médico nas 

Creches’, e dá outras providências”. O Senhor Presidente solicitou o parecer 

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

Esportes, Lazer, Cultura e Assistência Social’. Com o parecer favorável e unânime 

das Comissões, o Projeto foi colocado em discussão, não havendo quem quisesse fazer 

uso da palavra. O Projeto foi colocado em votação, sendo aprovado em votação 

nominal pela unanimidade dos Senhores Vereadores presentes. 

10. Projeto de Lei nº 058/2020, de autoria do Senhor 

Vereador Dr. Wladimir Panelli, que dispõe sobre: “Dá denominação à rua que 
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especifica, e dá outras providências”. O Senhor Presidente solicitou o parecer 

verbal da Comissão de ‘Justiça e Redação’. Com o parecer favorável e unânime da 

Comissão, o Projeto foi colocado em discussão, não havendo 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 havendo 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 12ª Sessão Ordinária de 2020, a realizar-se no dia 19 de agosto de 

2020, às 14h30min, 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, 05 de agosto de 2020. 

 

Dr. Wladimir Panelli 

Presidente 

 

Anderson Cardoso da Silva                                             Fabrício Calandrini Nogueira       

                              1º Secretário                                                                      2º Secretário                                 


