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ATA DA 2" SESSÃO ORDINÁRIA, DO 2° ANO, DA 14" 
LEGISLA TURA. 

.:'. 

Realizada em 21 de fevereiro de 2018 

PRESIDENTE: Dr. WLADIMIR PANELLI 
SECRETARIA: ANDERSON CARDOSO DA SILVA 

REGINALDO DE OLIVEIRA VASCONCELOS 

Às dezenove horas, registrando-se a presença dos 
Vereadores no terminal, senhores: ANDERSON CARDOSO DA SILVA, 
EUDES OLIVEIRA SANTOS MElRA, FABRÍCIO CALANDRINI 
NOGUEIRA, GILMAR SOARES VICENTE, JOSÉ CARLOS DANTAS DE 
MENEZES, JOSEFA MARIA MARQUES SANTOS, JOSIE CRISTINE 
ARANHA DÁRTORA, NELSON FlORE JÚNIOR, REGINALDO 
OLIVEIRA VASCONCELOS e Dr. WLADIMIR PANELLI. 

Havendo número regimental, assume a Presidência 
o Vereador Dr. Wladimir Panelli, que convida o Vereador Gilmar Soares 
Vicente, para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. 

O Vereador Gilmar Soares Vicente, faz a leitura do 
Salmo 40, versiculos 1 ao 4. 

Em seguida, o senhor Presidente passa a apresentar 
as matérias inscritas para o Expediente da Mesa. 
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EXPEDIENTE DA MESA 

Por determinação do senhor Presidente tem início à 
apreciação das seguintes matérias: 

1) Ata da 1 a Sessão Extraordinária, realizada em 15 
de janeiro de 2018 - Colocada em discussão, ninguém se manifesta - 
Colocada em votação, é aprovada pela unanimidade dos Vereadores 
presentes, no terminal de votação. 

2) Ata da 1 a Sessão Ordinária, realizada em 07 de 
fevereiro de 2018 - Colocada em discussão, ninguém se manifesta - 
Colocada em votação, é aprovada pela unanimidade dos Vereadores 
presentes, no terminal de votação. 

3) Balancete da Câmara Municipal de Caieiras 
relativo ao mês de Janeiro 2018 - Encaminhado à Secretaria, ficando à 
disposição dos senhores Vereadores. 

4) Oficio na 6664/2018, da Empresa Essencis - Ao 
senhor 1 ° Secretário para leitura - Encaminhado à Secretaria, ficando à 
disposição dos senhores Vereadores. 

5) Projeto de Lei na 5.464/2018, do senhor Prefeito 
Municipal, dispondo sobre Revoga a Lei Municipal na 4.021, de 20 de 
outubro de 2007 e dá outras providências - Encaminhado às Comissões, 
para Parecer. 

O Vereador Anderson Cardoso da Silva, requer seja 
o Projeto de Lei na 5.464/2018, inserido na Ordem do Dia e apreciado 
em Regime de Urgência Especial na presente sessão. O senhor 
Presidente coloca o requerido pelo Vereador em votação, sendo 
aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes. 

6) Projeto de Lei na 5.465/2018, do senhor Prefeito 
Municipal, dispondo sobre Autorização para abertura de crédito 
adicional especial no valor de R$ 5.900.000,00 - Encaminhado às 
Comissões] para Parecer. 
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o Vereador José Carlos Dantas de Menezes, requer 
seja o Projeto de Lei n° 5.465/2018, inserido na Ordem do Dia e 
apreciado em Regime de Urgência Especial na presente sessão. O 
senhor Presidente coloca o requerido pelo Vereador em votação, sendo 
aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes. 

7) Projeto de Lei n° 5.466/2018, do senhor Prefeito 
Municipal, dispondo sobre Autoriza o Município de Caieiras a celebrar 
termos de cooperação com a iniciativa privada com o objetivo de 
receber, sem ônus, serviços de manutenção de melhorias urbanas, 
ambientais e paisagisticas, e conservação de áreas municipais, e dá 
outras providências - Encaminhado às Comissões, para Parecer. 

O Vereador Reginaldo de Oliveira Vasconcelos, 
requer seja o Projeto de Lei n° 5.466/2018, inserido na Ordem do Dia e 
apreciado em Regime de Urgência Especial na presente sessão. O 
senhor Presidente coloca o requerido pelo Vereador em votação, sendo 
aprovado pela unanimidade dos Vereadores presentes. 

8) Projeto de Lei n° 5.467/2018, do Vereador Fabrício 
Calandrini, dispondo sobre Institui no Calendário Oficial de Atividades 
do Município a "Semana do Tatuador" e dá outras providências - 
Encaminhado às Comissões, para Parecer. 

9) Moção n" 005/2018, de autoria do Vereador 
Gilmar Soares Vicente, solicitando inserção de Votos de Louvor e 
Aplausos em Ata a toda Guarda Civil Municipal de Caieiras, em 
especial, aos CGMs., que participaram da operação realizada nesta 
data no bairro do centro neste Município. O senhor Presidente coloca 
a Moção em discussão. Não havendo quem queira discutir é a mesma 
colocada em votação, sendo aprovada pela unanimidade dos 
Vereadores presentes, no terminal de votação. 

10) Moção n° 006/2018, de autoria do Vereador Dr. 
Wladimir Panelli, solicitando inserção de Votos de Congratulações e 
Aplausos em Ata a ETEC de Caieiras, por ter alcançado a maior média 
de nacional obtendo 15% dos alunos, em alguma colocação no 
mercado de trabalho. O senhor Presidente coloca a Moção em 
discussão. Para discutir o Vereador Dr. Wladimir Panelli. Não 
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havendo quem queira discutir é a mesma colocada em votação, sendo 
aprovada pela unanimidade dos Vereadores presentes, no terminal de 
votação. 

11) Moção n° 007/2018, de autoria do Vereador Dr. 
Wladimir Panelli, solicitando inserção de Voto de Congratulações e 
Aplausos ao senhor Antonio Carlos Cristalino e sua filha Gabriela 
Pássaro Cristalino, pela iniciativa em trazer para nosso Município a 
franquia "REI DO ÓLEO ", um dos mais importantes segmentos na 
área. O senhor Presidente coloca a Moção em discussão. Para discutir 
o Vereador Dr. Wladimir Panelli. Não havendo quem queira discutir é 
a mesma colocada em votação, sendo aprovada pela unanimidade dos 
Vereadores presentes, no terminal de votação. 

12) Em seguida, o senhor Presidente encaminha as 
Indicações dos senhores Vereadores à Secretaria para as devidas 
providências, registrando-se as seguintes: 

- Indicações n's. 312, 313, 319 a 332, 327 e 
339/2018, do Vereador Anderson Cardoso da Silva. 

- Indicações n's. 326, 338 e 341/2018, do Vereador 
Eudes Oliveira Santos Me ira. 

- Indicações n's. 315 e 323/2018, do Vereador 
Fabrício Calandrini Nogueira. 

- Indicação n". 324/2018, da Vereadora Josie Cristine 
Aranha Dártora. 

- Indicações n's. 314, 316 a 318, 322 e 323, 331a 337 
e 340/2018, do Vereador Nelson Fiore Júnior. 

- Indicações n's. 328 a 330/2018, do Vereador 
Reginaldo de Oliveira Vasconcelos. 

Não havendo mais matérias para o Expediente da 
Mesa, passa-se para o Tema Livre. 
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TEMA LIVRE 

o senhor Presidente oferece a palavra aos senhores 
Vereadores em ordem alfabética, pelo tempo regimental de dez minutos. 
Usa da palavra a Vereadora Josie Cristine Aranha Dártora. 

Não havendo mais Vereadores que queiram fazer 
uso da palavra no Tema Livre, passa-se para a Ordem do Dia. 

ORDEM DO DIA 

Por determinação do senhor Presidente tem 
início apreciação das seguintes matérias: 

1) Projeto de Lei n° 5.459/2018, de autoria do 
Vereador Dr. Wladimir Panelli, dispondo sobre Disciplina o 
Funcionamento dos Portões e Cancelas Automáticas no Município. 
Com o Parecer Favorável das Comissões de Justiça e Serviços 
Públicos, é o Projeto colocado em discussão. Para discutir o Vereador 
Dr. Wladimir Panelli. Não havendo mais quem queira discutir, é o 
mesmo colocado em votação, sendo aprovado pela unanimidade dos 
Vereadores presentes, no terminal de votação. 

2) Projeto de Lei n° 5.464/2018, do senhor 
Prefeito Municipal, dispondo sobre Revoga a Lei Municipal n" 4.021, de 
20 de outubro de 2007 e dá outras providências - Projeto de Lei incluso 
na Ordem do Dia pela aprovação do Requerimento Verbal do Vereador 
Anderson Cardoso da Silva. O senhor Presidente solicita o Parecer 
Verbal das Comissões de Justiça e Finanças, sendo emitido o Voto 
Favorável dos seus Membros. Com o Parecer Favorável das Comissões, 
é o Projeto colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é 
o mesmo colocado em votação, sendo aprovado pela unanimidade dos 
Vereadores presentes, no terminal de votação. 

3) Projeto de Lei n° 5.465/2018, do senhor 
Prefeito Municipal, dispondo sobre Autorização para abertura de 
crédito adicional especial no valor de R$ 5.900.000,00 - Projeto de Lei 
incluso na Ordem do Dia pela aprovação do Requerimento Verbal do 
Vereador José Carlos Dantas de Menezes. O senhor Presidente solicita 
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o Parecer Verbal das Comissões de Justiça e Finanças, sendo emitido o 
Voto Favorável dos seus Membros. Com o Parecer Favorável das 
Comissões, é o Projeto colocado em discussão. Não havendo quem 
queira discutir, é o mesmo colocado em votação, sendo aprovado pela 
unanimidade dos Vereadores presentes, no terminal de votação. 

4) Projeto de Lei n° 5.466/2018, do senhor 
Prefeito Municipal, dispondo sobre Autoriza o Município de Caieiras a 
celebrar termos de cooperação com a iniciativa privada com o objetivo 
de receber, sem ônus, serviços de manutenção de melhorias urbanas, 
ambientais e paisagisticas, e conservação de áreas municipais, e dá 
outras providências - Projeto de Lei incluso na Ordem do Dia pela 
aprovação do Requerimento Verbal do Vereador Reginaldo de Oliveira 
Vasconcelos. O senhor Presidente solicita o Parecer Verbal das 
Comissões de Justiça e Finanças, sendo emitido o Voto Favorável dos 
seus Membros. Com o Parecer Favorável das Comissões, é o Projeto 
colocado em discussão. Não havendo quem queira discutir, é o mesmo 
colocado em votação, sendo aprovado pela unanimidade dos Vereadores 
presentes, no terminal de votação. 

Não havendo mais matéria para a Ordem do 
Dia, passa-se para a Explicação Pessoal. 

EXPLICAÇÃO PESSOAL 

O senhor Presidente oferece a palavra aos 
senhores Vereadores conforme inscrição em livro próprio pelo tempo 
regimental de dez minutos. Usa da palavra o Vereador Dr. Wladimir 
Panelli. 

Nada mais havendo a ser tratado, o senhor 
Presidente agradece à presença de todos, a audiência dos internautas, 
Declara encerrada a presente sessão, convocando os senhores 
Vereadores para a 3G Sessão Ordinária a realizar-se no dia 07 de março 
de 2018, às 19:00 horas, nas dependências da Câmara Municipal; cuja 
Ordem do Dia será afixada no Quadro de Avisos da Secretaria e 
determina a mim, Lucimara Salgado, Coordenadora de Assuntos 
Legislativos, que lavre a competente Ata a seguir, subscrita pelos 
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componentes da Mesa. Caieiras, 21 de fevereiro de 
2018 . 

-AND 


