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ATA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO 4º ANO, DA 14ª LEGISLATURA. 

 

Realizada em 21 de outubro de 2020. 

 

- PRESIDENTE: Dr. WLADIMIR PANELLI 

- 1º SECRETÁRIO: ANDERSON CARDOSO DA SILVA 

- 2ª 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 

SANTOS MEIRA, FABRÍCIO CALANDRINI NOGUEIRA, GILMAR SOARES 
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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 Senhor Presidente declarou aberta a 

sessão e convidou o Senhor Vereador Eudes Oliveira Santos Meira 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 15ª Sessão Ordinária, realizada em 07 de 

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

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

Vereadores presentes. 

2. Ata da 15ª Sessão Extraordinária, realizada em 07 

de outubro de 2020, às 15h30min. Colocada em discussão, nada foi requerido. 

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

Senhores Vereadores presentes. 

3. Balancete da Prefeitura Municipal de Caieiras 

relativo ao mês de setembro de 2020. Referido Balancete foi encaminhado à 

Secretaria. 
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4. Balancete da Câmara Municipal de Caieiras 

relativo ao mês de setembro de 2020. Referido Balancete foi encaminhado à 

Secretaria. 

5. Projeto de Lei nº 115/2020, de autoria do Senhor 

Vereador Gilmar Soares Vicente “Lagoinha”, que dispõe sobre: “Institui medidas e 

ações emergenciais para prevenir e combater a COVID-19 em meio a 

população em situação de rua, e dá outras providências”. Referido Projeto foi 

encaminhado às Comissões para parecer. 

6. Projeto de Lei nº 116/2020, de autoria do Senhor 

Vereador Gilmar Soares Vicente “Lagoinha”, que dispõe sobre: “Autoriza a 

distribuição gratuita de chips de telefone celular para alunos, professores e 

demais servidores da rede pública municipal de educação, e dá outras 

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

7. Projeto de Lei nº 117/2020, de autoria do Senhor 

Vereador Anderson Cardoso da Silva “Birruga”, que dispõe sobre: “Institui no 

Município de Caieiras o ‘Dia do Pipeiro’, e dá outras providências”. Referido 

Projeto foi encaminhado às Comissões para parecer. 

8. Projeto de Lei nº 118/2020, de autoria do Senhor 

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

denominação à rotatória 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. 
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9. Projeto de Lei nº 120/2020, de autoria do Vereador 

Dr. Wladimir Panelli, que dispõe sobre: “Institui o Programa “Guarda 

Municipal Mirim” no Município de Caieiras, e dá outras providências”. 

Referido Projeto foi encaminhado às Comissões para parecer. 

Por decisão unânime dos Senhores Vereadores presentes, 

foram dispensadas as leituras 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, fazendo uso da palavra a Senhora Vereadora Josefa Maria 

Marques Santos “Zefinha”. 

Inexistindo mais matérias para o Expediente, iniciou-se a 

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

matérias: 

10. Projeto nº 118/2020, de autoria do Senhor Vereador 

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

rotatória 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. 

11. Projeto de Lei nº 109/2020, de autoria do Senhor 

Prefeito Municipal, que dispõe sobre: “Atribui denominação ao Memorial 

localizado na Avenida Carvalho Pinto, neste município, e dá outras 

providências”. Com o parecer escrito, favorável e unânime da Comissão de ‘Justiça e 
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Redação’, 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. 

12. Projeto de Lei nº 110/2020, de autoria dos Senhores 

Vereadores Anderson Cardoso “Birruga” e Josie Cristine Aranha Dártora “Prô 

Josie”, que dispõe sobre: “Cria o Programa Restaurante Popular, e dá outras 

providências”. Com o parecer escrito, favorável e unânime das Comissões de 

‘Justiça e Redação’ e ‘Educação, Saúde, Segurança Pública, Esportes, Lazer, Cultura 

e Assistência Social’, o Projeto foi colocado pelo Senhor Presidente 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. 

13. Projeto de Lei nº 112/2020, de autoria do Senhor Vereador 

Dr. Wladimir Panelli, que dispõe sobre: “Dá denominação à Pista de ‘Pump Track’ que 

especifica, e dá outras providências”. Com o parecer escrito, favorável e unânime da 

Comissão de ‘Justiça e Redação’, 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 
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Vereadores para a 17ª Sessão Ordinária de 2020, a realizar-se na data de 04 de 

novembro de 2020, às 14h30. 

Por fim, o Senhor Presidente declarou encerrada a sessão, 

determinando a mim, Priscila Mazieiro, Coordenadora de Assuntos Legislativos, que 

lavrasse a competente Ata subscrita pelos componentes da Mesa. Caieiras, 21 de 

outubro de 2020. 

 

Dr. Wladimir Panelli 

Presidente 

 

Anderson Cardoso da Silva                                            Fabrício Calandrini Nogueira      

                              1º Secretário                                                                      2ª Secretário                                 


