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ATA DA 5ª 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 

    

Antes de iniciar os trabalhos, o 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 Presidência nº 014/2020 formalizou os procedimentos quanto ao atendimento 

não presencial ao público e, por meio do Ato da Mesa nº 022/2020 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 Primeiro 

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

Com a proteção de Nosso Senhor Jesus Cristo sobre os 

trabalhos, e havendo número regimental, o Presidente declarou aberta a sessão. 

Agradeceu à presença de todos, e convidou a Vereadora Josie Cristine Aranha 

Dártora para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada.  

A vereadora leu o Salmo 7 da Bíblia Sagrada e, na sequência, 

o Senhor Presidente passou a apresentar as matérias inscritas para o Expediente da 

Mesa, tendo início a apreciação das seguintes matérias: 

1. Ata da 4ª Sessão Ordinária, realizada às 19 horas do 

dia 18 de março de 2020. Colocada em discussão, nada foi requerido. Colocada em 

votação, foi aprovada em votação nominal pela unanimidade dos senhores Vereadores 

presentes. 

2. Ata da 4ª Sessão Extraordinária, realizada às 16 

horas e 30 minutos do dia 18 de março de 2020. Colocada em discussão, nada foi 

requerido. Colocada em votação, foi aprovada em votação nominal pela unanimidade 

dos senhores Vereadores presentes. 

3. Ata da 5ª Sessão Extraordinária, realizada às 14 

horas e 30 minutos do dia 27 de março de 2020. Colocada em discussão, o Vereador 

Fabrício Calandrini perguntou sobre a data da Ata, sendo ratificada pelo senhor 

Presidente. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, foi colocada em 
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votação e aprovada em votação nominal pela unanimidade dos senhores Vereadores 

presentes. 

4. Ata da 6ª Sessão Extraordinária, realizada às 15 

horas e 30 minutos do dia 27 de março de 2020. Colocada em discussão, nada foi 

requerido. Colocada em votação, sendo aprovada em votação nominal pela 

unanimidade dos senhores Vereadores presentes. 

5. Ata da 7ª Sessão Extraordinária, realizada às 10 

horas e 30 minutos do dia 7 de abril de 2020. Colocada em discussão, nada foi 

requerido. Colocada em votação, sendo aprovada em votação nominal pela 

unanimidade dos senhores Vereadores presentes. 

6. Balancete da Prefeitura Municipal de Caieiras 

relativo ao mês de Outubro de 2019. Referido balancete foi encaminhado à Secretaria, 

ficando à disposição dos senhores Vereadores. 

7. Balancete da Prefeitura Municipal de Caieiras 

relativo ao mês de Novembro de 2019. Referido balancete foi encaminhado à 

Secretaria, ficando à disposição dos senhores Vereadores. 

8. Balancete da Prefeitura Municipal de Caieiras 

relativo ao mês de Dezembro de 2019. Referido balancete foi encaminhado à 

Secretaria, ficando à disposição dos senhores Vereadores. 

9. Balancete da Prefeitura Municipal de Caieiras 

relativo ao mês de Janeiro de 2020. Referido balancete foi encaminhado à Secretaria, 

ficando à disposição dos senhores Vereadores. 

10. Balancete da Prefeitura Municipal de Caieiras 

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

ficando à disposição dos senhores Vereadores. 
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11. Balancete da Prefeitura Municipal de Caieiras 

relativo ao mês de Março de 2020. Referido balancete foi encaminhado à Secretaria, 

ficando à disposição dos senhores Vereadores. 

12. Balancete da Câmara Municipal de Caieiras 

relativo ao mês de Março de 2020 de 2019. Referido balancete foi encaminhado à 

Secretaria, ficando à disposição dos senhores Vereadores 

13. Ofício nº 307/2020, do Regov Jundiaí, que trata de 

Comunicação de Liberação de Recursos. Lido pelo Presidente, referido ofício foi 

encaminhado à Secretaria para providências, ficando à disposição dos senhores 

Vereadores. 

14. Em seguida, o senhor Presidente encaminhou as 

Indicações nº 488/2020 a 596/2020 dos senhores Vereadores à Secretaria para as 

devidas providências, registrando-se e lendo-se as seguintes: 

Anderson Cardoso da Silva (Birruga) 

Nº 341/2020 

Nº 414/2020 

 

Eudes Meira  

Nº 436/2020 

Nº 451/2020 

 

Fabrício Calandrini Nogueira 

Nº 462/2020 

Nº 463/2020 

 

José Carlos Dantas de Menezes (Alemão da Barroca) 

Nº 537/2020 

Nº 542/2020 

 

Josefa Maria Marques Santos (Zefinha) 

Nº 564/2020 
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Nº 584/2020 

 

Nelson Fiore Jr. (Nelsinho Fiore) 

Nº 593/2020 

 

Reginaldo de Oliveira Vasconcelos (Régis do HC) 

Nº 449/2020 

Nº 450/2020 

 

Dr. Wladimir Panelli 

Nº 503/2020 

Nº 528/2020 

 

15. Moção nº 006/2020, de autoria do vereador Dr. 

Panelli. Colocada em discussão, não houve quem quisesse fazer uso da palavra. 

Colocada em votação, a moção foi aprovada em votação nominal pela 

unanimidade dos senhores Vereadores presentes. 

16. Moção nº 008/2020, de autoria de todos os Vereadores. 

Colocada em discussão, o Presidente acrescentou que a moção fosse encaminhada, 

após a aprovação, aos pais do homenageado e ao sr. Prefeito Municipal. Não havendo 

mais quem quisesse fazer uso da palavra, a moção foi colocada em votação, sendo 

aprovada em votação nominal pela unanimidade dos senhores Vereadores 

presentes. 

17. Moção nº 009/2020, de autoria do vereador Dr. 

Panelli. Colocada em discussão, não houve quem quisesse fazer uso da palavra. 

Colocada em votação, a moção foi aprovada em votação nominal pela 

unanimidade dos senhores Vereadores presentes. 

18. Moção nº 010/2020, de autoria de todos os Vereadores. 

Colocada em discussão, não houve quem quisesse fazer uso da palavra. Colocada em 
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votação, a moção foi aprovada em votação nominal pela unanimidade dos 

senhores Vereadores presentes. 

19. Moção nº 011/2020, de autoria do vereador Nelson 

Fiore Jr. Colocada em discussão, não houve quem quisesse fazer uso da palavra. 

Colocada em votação, a moção foi aprovada em votação nominal pela 

unanimidade dos senhores Vereadores presentes. 

20. Moção nº 012/2020, de autoria do vereador Nelson 

Fiore Jr. Colocada em discussão, não houve quem quisesse fazer uso da palavra. 

Colocada em votação, a moção foi aprovada em votação nominal pela 

unanimidade dos senhores Vereadores presentes. 

21. 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. Fizeram uso da palavra os Vereadores Anderson 

Cardoso da Silva, Josefa Maria Marques Santos e Dr. Panelli, apartado pelo Vereador 

Anderson Cardoso da Silva. 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: 

22. 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”.  Com o parecer 

escrito e favorável da maioria dos membros das Comissões, o Projeto foi colocado em 

discussão. O senhor Vereador Fabrício Calandrini apresentou de forma verbal a 

Emenda Supressiva que “Suprime o inciso I do art.2º do Projeto de Lei 024/2020”. 

Em discussão, fizeram uso da palavra o Vereador Dr.Panelli e o Vereador Fabrício 
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Calandrini. Em votação simbólica, favoráveis os Vereadores Fabrício Calandrini 

Nogueira e Gilmar Soares Vicente à aprovação da emenda supressiva, sendo 

rejeitada pela maioria dos senhores Vereadores presentes. Sem a aprovação da 

Emenda, seguiu o texto original do projeto, que foi colocado em discussão. Não 

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

sendo aprovado em votação nominal pela maioria dos senhores Vereadores 

presentes, registrando-se as abstenções dos Vereadores Gilmar Soares Vicente e 

Fabrício Calandrini Nogueira.  

23. 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 de Caieiras - FUMESC”. Com o parecer escrito 

e favorável da maioria dos membros das Comissões, o Projeto foi colocado em 

discussão. O senhor Vereador Fabrício Calandrini apresentou de forma verbal a 

Emenda Supressiva que “Suprime o inciso I do art.2º do Projeto de Lei 025/2020”. 

Em discussão, fizeram uso da palavra os Vereadores Fabrício Calandrini, Dr.Panelli, 

Gilmar Soares Vicente e Josie Cristine Aranha Dártora. Em votação nominal à 

Emenda, favoráveis os Vereadores Fabrício Calandrini Nogueira e Gilmar Soares 

Vicente à aprovação da emenda supressiva, sendo, portanto, rejeitada pela 

maioria dos senhores Vereadores presentes. Sem a aprovação da Emenda, seguiu o 

texto original do projeto, que foi colocado novamente em discussão. Não havendo 

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

aprovado em votação nominal pela maioria dos senhores Vereadores presentes, 

registrando-se as abstenções dos Vereadores Gilmar Soares Vicente e Fabrício 

Calandrini Nogueira.  
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24. Projeto de Lei nº 026/2020, de autoria do Prefeito 

Municipal, que dispõe sobre: “Autoriza o Poder Executivo a receber em doação 

bem imóvel, e dá outras providências”. Com o parecer escrito e favorável das 

Comissões, o Projeto foi colocado em discussão. Fez uso da palavra o Vereador Dr. 

Panelli, com a leitura do projeto. O projeto foi colocado em votação, sendo aprovado 

em votação nominal pela unanimidade dos senhores Vereadores presentes.   

25. 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”. Com o parecer 

escrito e 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. 

26. 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”. 

Com o parecer escrito e favorável das Comissões, o Projeto foi colocado em discussão, 

fizeram uso da palavra os Vereadores Fabrício Calandrini Nogueira, Dr. Panelli, 

Josie Cristine Aranha Dártora e Eudes Meira. O projeto foi colocado em votação, 

sendo aprovado em votação nominal pela unanimidade dos senhores 

Vereadores presentes. 

27. Projeto de Lei nº 162/2019, de autoria do Vereador 

Gilmar Soares Vicente, que dispõe sobre: “Institui no Município de Caieiras o 

Programa ‘Menor Aprendiz’, e dá outras providências”. O Vereador Anderson 

Cardoso da Silva pediu VISTA DO PROJETO. O requerimento foi colocado em 
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votação, sendo aprovado em votação nominal pela unanimidade dos senhores 

Vereadores presentes. 

28. 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”. Com o parecer 

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

palavra a Vereadora Josie Cristine Aranha Dártora. O projeto foi colocado em 

votação, sendo aprovado em votação nominal pela unanimidade dos senhores 

Vereadores presentes. 

29. 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”.  Com o parecer escrito e 

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. 

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 6ª Sessão Ordinária de 2020, a realizar-se em 13 de maio de 2020, 

na sequência, conforme Ato da Mesa nº 021/2020, e declarou encerrada a sessão, 
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determinando a mim, Dra.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                                 


