ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA
DO 1º ANO DA 15ª LEGISLATURA (2021-2024)
Realizada em 19 de maio de 2021, às 19h00.
PRESIDENTE: Fabrício Calandrini Nogueira
1º SECRETÁRIO: Anderson Cardoso da Silva
2º SECRETÁRIO: Josemar Soares Vicente
Às dezenove horas do dia dezenove de maio de
dois mil e vinte e um, 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 a atual reclassificação do
Estado de São Paulo para a ‘fase de transição’ do Plano São Paulo, a Câmara
Municipal de Caieiras, por meio do Ato da Presidência nº 001/2021, 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 estão sendo transmitidas ao vivo pelos
canais oficiais da Câmara Municipal de Caieiras, sem a presença de púbico
externo.
Em seguida, registrou-se, via terminal, 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, 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 o Vereador Carlos Alberto Albino Júnior
“Juninho” para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada.

ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO DA 15ª LEGISLATURA

Página 1 de 12

Na sequência, o Senhor Presidente passou a apresentar as
matérias inscritas para o Expediente da Mesa:
1)

Ata da 7ª Sessão Ordinária de 2021, realizada em 05 de
maio de 2021 às 19h00. Colocada a ATA em discussão, nada foi
requerido. Colocada em votação, a ATA foi aprovada, via terminal,
pela unanimidade dos Senhores Vereadores presentes.

2)

Balancete da Prefeitura Municipal de Caieiras, relativo ao
mês de abril de 2021. Foi encaminhado à Secretaria, ficando à
disposição dos Senhores Vereadores.

3)

Balancete da Câmara Municipal de Caieiras, relativo ao
mês de abril de 2021. Foi encaminhado à Secretaria, ficando à
disposição dos Senhores Vereadores.

4)

Ofício do REGOV Jundiaí nº 285/2021, que trata da
notificação de contrato de repasse. Foi encaminhado à Secretaria,
ficando à disposição dos Senhores Vereadores.

5)

Ofício do REGOV Jundiaí nº 1.141/2021, que trata da
comunicação de contrato de repasse. Foi encaminhado à Secretaria,
ficando à disposição dos Senhores Vereadores.

6)

Projeto de Lei nº 052/2021, de autoria do Prefeito
Municipal, Gilmar Soares Vicente, que dispõe sobre: “ACRESCE OS
ARTIGOS 5º-A, 5º-B, 5º-C, 5º-D, 5º-E e 5º-F À LEI MUNICIPAL Nº
5.457, DE 03 DE MAIO DE 2021, 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 INSTALADOS EM
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SEUS POSTES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” O Vereador
Josemar Soares Vicente “Lagoinha Josi” requereu REGIME DE
URGÊNCIA. Sendo o pedido de urgência regimental, o Senhor
Presidente solicitou que os Vereadores registrassem o voto no
terminal. O pedido foi aprovado via terminal pela unanimidade dos
Senhores Vereadores. Referido projeto foi inserido na Ordem do Dia.
7)

Projeto de Lei nº 058/2021, de autoria do Prefeito
Municipal, Gilmar Soares Vicente, que dispõe sobre: “CRIAÇÃO DO
PROGRAMA

PLANTA

SOCIAL,

E

DÁ

OUTRAS

PROVIDÊNCIAS.” Referido projeto foi encaminhado às Comissões,
para parecer.
8)

Projeto de Lei nº 066/2021, de autoria do Prefeito
Municipal, Gilmar Soares Vicente, que dispõe sobre: “CRIAÇÃO DO
CONSELHO DE USUÁRIOS DO SERVIÇO PÚBLICO, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” Referido projeto foi encaminhado às
Comissões, para parecer.

9)

Projeto de Lei nº 060/2021, de autoria do Vereador Josemar
Soares Vicente “Lagoinha Josi”, que dispõe sobre: “Estipula a
cassação do alvará de funcionamento de empresas e postos sediados
no Município de Caieiras que comercializarem combustíveis
adulterados, e dá outras providências.” Referido projeto foi
encaminhado às Comissões, para parecer.

10)

Projeto de Lei nº 061/2021, de autoria do Vereador
Anderson Cardoso da Silva “Birruga”, que dispõe sobre: “Cria a
Biblioteca Digital Municipal e dá outras providências.” Referido
projeto foi encaminhado às Comissões, para parecer.

11)

Projeto de Lei nº 062/2021, de autoria do Vereador
Anderson Cardoso da Silva “Birruga”, que dispõe sobre: “Institui no
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Município de Caieiras o “Programa de Apadrinhamento Afetivo de
Crianças e Adolescentes”, e dá outras providências.”. Referido
projeto foi encaminhado às Comissões, para parecer.
12)

Projeto de Lei nº 063/2021, de autoria do Vereador Carlos
Alberto Albino Júnior “Juninho”, que dispõe sobre: “Institui no
Município de Caieiras o “Dia Municipal do Motorista e Condutor
de Ambulância”, e dá outras providências.” Referido projeto foi
encaminhado às Comissões, para parecer.

13)

Projeto de Lei nº 064/2021, de autoria da Vereadora Josefa
Maria Marques Santos “Zefinha”, que dispõe sobre: “Institui no
Município de Caieiras o “Dia Municipal do Pastor Evangélico”, e dá
outras

providências.”

Referido

projeto

foi

encaminhado

às

Comissões, para parecer.
14)

Projeto de Lei nº 065/2021, de autoria dos Vereadores Josefa
Maria Marques Santos “Zefinha” e Carlos Alberto Albino Júnior
“Juninho”, que dispõe sobre: “Autoriza o Poder Executivo Municipal
a celebrar termo de cooperação com a iniciativa privada visando a
execução e manutenção de melhorias urbanas, ambientais e
paisagísticas, bem como a conservação de áreas municipais,
especialmente praças públicas, atendendo o interesse público, e dá
outras

providências.”

Referido

projeto

foi

encaminhado

às

Comissões, para parecer.
15)

Projeto de Lei nº 067/2021, de autoria do Vereador Micael
Fernando dos Santos, que dispõe sobre: “Obriga a fixação em braile
das informações contidas nas gôndolas de padarias, supermercados
e demais estabelecimentos congêneres situados no Município de
Caieiras,

e

dá

outras

providências.”

Referido

projeto

foi

encaminhado às Comissões, para parecer.
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16)

Projeto de Resolução nº 004/2021, de autoria da Mesa
Diretora, que dispõe sobre: “Dispõe sobre a obrigatoriedade da
apresentação de declaração de bens pelos agentes públicos do
Legislativo Municipal, nos termos do artigo 13 da Lei Federal nº
8.429, de 2 de junho de 1992, e dá outras providências.” O Vereador
Carlos Alberto Albino Júnior “Juninho” requereu REGIME DE
URGÊNCIA. Sendo o pedido de urgência regimental, o Senhor
Presidente solicitou que os Vereadores registrassem o voto no
terminal. O pedido foi aprovado via terminal pela unanimidade dos
Senhores Vereadores. Referido projeto foi inserido na Ordem do Dia.

17)

Em seguida, o Senhor Presidente encaminhou as Indicações
no’s

1.428/2021

Coordenadoria

a
de

1.505/2021,
Assuntos

dos

Senhores

Legislativos,

Vereadores,

para

as

à

devidas

providências, registrando-se e lendo-se as seguintes:
Anderson Cardoso da Silva: 1.495/2021 e 1.497/2021.
Carlos Alberto Albino Jr.: 1.471/2021 e 1.490/2021.
Eudes Oliveira Santos Meira: 1.496/2021 e 1.500/2021.
Fabrício Calandrini Nogueira: 1.489/2021 e 1.494/2021.
José Carlos Dantas de Menezes: 083/2021 e 1.504/2021.
Josefa Maria Marques Santos: 1.472/2021 e 1.491/2021.
Josemar Soares Vicente: 714/2021 e 1.433/2021.
Micael Fernando dos Santos: 984/2021 e 1.503/2021.
Wladimir Panelli: 1.501/2021 e 1.502/2021.
18)

Moção nº 029/2021, de autoria do Vereador Josemar Soares
Vicente “Lagoinha Josi”. Ao 1º Secretário, para leitura. Colocada a
moção em discussão, fez uso da palavra o vereador Fabrício
Calandrini Nogueira. Não havendo mais quem quisesse discutir, a
moção foi colocada em votação, sendo aprovada via terminal pela
unanimidade dos Vereadores presentes.
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19)

Moção nº 030/2021, de autoria da Vereadora Josefa Maria
Marques Santos “Zefinha”. Ao 2º Secretário, para leitura. Colocada a
moção em discussão, não houve quem quisesse discutir, a moção foi
colocada em votação, sendo aprovada via terminal pela unanimidade
dos Vereadores presentes.

20)

Moção nº 031/2021, de autoria do Vereador Micael
Fernando dos Santos. Ao Presidente, para leitura. Colocada a moção
em discussão, fez uso da palavra o vereador Micael Fernando dos
Santos. Não havendo mais quem quisesse discutir, a moção foi
colocada em votação, sendo aprovada via terminal pela unanimidade
dos Vereadores presentes.

21)

Moção nº 032/2021, de autoria do Vereador Wladimir
Panelli “Dr. Panelli”. Ao 1º Secretário, para leitura. Colocada a moção
em discussão, não houve quem quisesse discutir, a moção foi colocada
em votação, sendo aprovada via terminal pela unanimidade dos
Vereadores presentes.

22)

Moção nº 033/2021, de autoria de todos os Vereadores. Ao
2º Secretário, para leitura. Colocada a moção em discussão, fizeram
uso da palavra o vereador Wladimir Panelli “Dr. Panelli” e o vereador
Fabrício Calandrini Nogueira. Não havendo mais quem quisesse
discutir, a moção foi colocada em votação, sendo aprovada via
terminal pela unanimidade dos Vereadores presentes.

23)

Moção nº 034/2021, de autoria do Vereador Fabrício
Calandrini Nogueira. Ao Presidente, para leitura. Colocada a moção
em discussão, fizeram uso da palavra o vereador Wladimir Panelli
“Dr. Panelli”, o vereador Fabrício Calandrini Nogueira e o vereador
Eudes Oliveira Santos Meira. Não havendo mais quem quisesse
discutir, a moção foi colocada em votação, sendo aprovada via
terminal pela unanimidade dos Vereadores presentes.
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24)

Moção nº 035/2021, de autoria do Vereador Eudes Oliveira
Santos Meira. Ao 1º Secretário, para leitura. Colocada a moção em
discussão, fizeram uso da palavra o vereador Eudes Oliveira Santos
Meira, o vereador Wladimir Panelli “Dr. Panelli”, Anderson Cardoso
da Silva “Birruga”, o vereador Josemar Soares Vicente “Lagoinha
Josi” e o vereador Fabrício Calandrini Nogueira. Não havendo mais
quem quisesse discutir, a moção foi colocada em votação, sendo
aprovada via terminal pela unanimidade dos Vereadores presentes.

25)

Moção nº 036/2021, de autoria do Vereador Anderson
Cardoso da Silva “Birruga”. Ao 2º Secretário, para leitura. Colocada a
moção em discussão, fez uso da palavra o vereador Wladimir Panelli
“Dr. Panelli”. Não havendo mais quem quisesse discutir, a moção foi
colocada em votação, sendo aprovada via terminal 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
Anderson Cardoso da Silva, Carlos Alberto Albino Júnior “Juninho”,
Fabrício Calandrini Nogueira, José Carlos Dantas de Menezes “Alemão da
Barroca”, Josemar Soares Vicente “Lagoinha Josi”, Micael Fernando dos
Santos 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 052/2021, de autoria do Prefeito
Municipal, Gilmar Soares Vicente “Lagoinha”, que dispõe sobre:
“ACRESCE OS ARTIGOS 5º-A, 5º-B, 5º-C, 5º-D, 5º-E e 5º-F À LEI
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MUNICIPAL Nº 5.457, DE 03 DE MAIO DE 2021, 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 INSTALADOS EM
SEUS POSTES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.” Em razão da
aprovação do regime de urgência, o Senhor Presidente solicitou o
parecer verbal das Comissões de ‘Justiça e Redação’ e de 'Obras,
Serviços Públicos, Atividades Privadas e Meio Ambiente'. Com os
pareceres favoráveis e unânimes das Comissões, o projeto foi
colocado em discussão pelo Senhor Presidente. Fizeram uso da
palavra o vereador Wladimir Panelli “Dr. Panelli” e o vereador
Fabrício Calandrini Nogueira. Não havendo mais quem quisesse fazer
uso da palavra, o projeto foi colocado em votação, sendo aprovado
via terminal pela unanimidade dos Vereadores presentes.
2)

Projeto de Resolução nº 004/2021, de autoria da Mesa
Diretora, que dispõe sobre: “Dispõe sobre a obrigatoriedade da
apresentação de declaração de bens pelos agentes públicos do
Legislativo Municipal, nos termos do artigo 13 da Lei Federal nº
8.429, de 2 de junho de 1992, e dá outras providências.” Em razão da
aprovação do regime de urgência, 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 pelo Senhor Presidente. Não havendo quem quisesse fazer
uso da palavra, o projeto foi colocado em votação, sendo aprovado
via terminal pela unanimidade dos Vereadores presentes.

3)

Projeto de Lei nº 047/2021, de autoria do Prefeito
Municipal, Gilmar Soares Vicente, que dispõe sobre: “Revoga a Lei nº
5.368 de 18 de agosto de 2.020, e dá outras providências.” O Vereador
José Carlos Dantas de Menezes “Alemão da Barroca” pediu vista do
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projeto. Sendo o pedido de vista regimental, foi colocado em votação,
sendo aprovado via terminal pela unanimidade dos Vereadores
presentes.
4)

Projeto de Lei nº 048/2021, de autoria dos Vereadores
Eudes Oliveira Santos Meira e Josemar Soares Vicente “Lagoinha
Josi”, que dispõe sobre: “Institui no município de Caieiras o
programa “Banco De Rações”, e dá outras providências.” Com os
pareceres escritos e favoráveis já exarados pelas Comissões, o projeto
foi colocado em discussão pelo Senhor Presidente. Não havendo
quem quisesse fazer uso da palavra, o projeto foi colocado em
votação, sendo aprovado via terminal pela unanimidade dos
Vereadores presentes.

5)

Projeto de Lei nº 049/2021, de autoria do Vereador Micael
Fernando dos Santos, que dispõe sobre: “Autoriza a instalação de
brinquedos de recreação adaptados nos locais que especifica, e dá
outras providências.” Com os pareceres escritos e favoráveis já
exarados pelas Comissões, o projeto foi colocado em discussão pelo
Senhor Presidente. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra,
o projeto foi colocado em votação, sendo aprovado via terminal pela
unanimidade dos Vereadores presentes.

6)

Projeto de Lei nº 050/2021, de autoria do Vereador Carlos
Alberto Albino Júnior “Juninho”, que dispõe sobre: “Institui no
município de Caieiras o “Dia Municipal do Ciclista de Caieiras”, e
dá outras providências.” Com os pareceres escritos e favoráveis já
exarados pelas Comissões, o projeto foi colocado em discussão pelo
Senhor Presidente. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra,
o projeto foi colocado em votação, sendo aprovado via terminal pela
unanimidade dos Vereadores presentes.
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7)

Projeto de Lei nº 054/2021, de autoria do Vereador
Wladimir Panelli “Dr. Panelli”, que dispõe sobre: “Autoriza o Poder
Executivo Municipal a criar o centro de reabilitação para tratamento
de sequelas em pacientes curados da Covid-19, e dá outras
providências.” Com os pareceres escritos e favoráveis já exarados
pelas Comissões, o projeto foi colocado em discussão pelo Senhor
Presidente. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o
projeto foi colocado em votação, sendo aprovado via terminal pela
unanimidade dos Vereadores presentes.

8)

Projeto de Lei nº 055/2021, de autoria do Vereador
Anderson Cardoso da Silva “Birruga”, que dispõe sobre: “Autoriza a
realização de monitoramento do índice de massa corporal (IMC) dos
alunos das escolas sediadas no município de Caieiras, e dá outras
providências.” Com os pareceres escritos e favoráveis já exarados
pelas Comissões, o projeto foi colocado em discussão pelo Senhor
Presidente. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o
projeto foi colocado em votação, sendo aprovado via terminal pela
unanimidade dos Vereadores presentes.

9)

Projeto de Lei nº 056/2021, de autoria do Vereador
Anderson Cardoso da Silva “Birruga”, que dispõe sobre: “Autoriza o
Poder Executivo Municipal a pagar férias e licença-prêmio em
pecúnia aos servidores públicos municipais da saúde, bem como aos
servidores públicos municipais que estiverem na linha de frente no
combate à pandemia do coronavírus, e dá outras providências.”
Com os pareceres escritos e favoráveis já exarados pelas Comissões, o
projeto foi colocado em discussão pelo Senhor Presidente. Não
havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o projeto foi colocado
em votação, sendo aprovado via terminal pela unanimidade dos
Vereadores presentes.

ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO DA 15ª LEGISLATURA

Página 10 de 12

10)

Projeto de Lei nº 057/2021, de autoria do Vereador
Anderson Cardoso da Silva “Birruga”, que dispõe sobre: “Autoriza o
Poder Executivo Municipal a criar aplicativo para dispositivos
móveis a fim de facilitar a distribuição e retirada de cestas básicas
no município de Caieiras, e dá outras providências.” Com os
pareceres escritos e favoráveis já exarados pelas Comissões, o projeto
foi colocado em discussão pelo Senhor Presidente. Não havendo
quem quisesse fazer uso da palavra, o projeto foi colocado em
votação, sendo aprovado via terminal 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 9ª
Sessão Ordinária, a ser realizada em 02 de junho de 2021, às 19h, nos termos
do artigo 105 do Regimento Interno. 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.
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FABRÍCIO CALANDRINI NOGUEIRA
Presidente da Câmara Municipal de Caieiras

ANDERSON CARDOSO DA SILVA
1º Secretário da Câmara Municipal de Caieiras

JOSEMAR SOARES VICENTE
2º Secretário da Câmara Municipal de Caieiras

ATA DA 8ª SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º ANO DA 15ª LEGISLATURA

Página 12 de 12

