ATA DA 015a. SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO
PAULISTA
- 13a. LEGISLATURA
Aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, nesta cidade, sede do
Município de Campo Limpo Paulista, Comarca de Jundiaí, Estado de São Paulo, no
Plenário da Câmara, sito no 1º andar do Edifício do Paço Municipal, na Av. Adherbal
da Costa Moreira, 255 – Centro, aí, às dezenove horas e dez minutos, constata-se a presença dos Senhores Vereadores ANA PAULA CASAMASSA DE LIMA, ANTONIO FIAZ CARVALHO, CRISTIANE FRIOLIM DAMASCENO, DENIS ROBERTO BRAGHETTI, DULCE DO PRADO AMATO, EVANDRO GIORA, JOSÉ RIBERTO DA
SILVA, JURANDI RODRIGUES CAÇULA, LEANDRO BIZETTO, MARCELO DE
ARAUJO E VALDIR ANTONIO ARENGHI, e a ausência dos Senhores Vereadores
DANIEL MANTOVANI LIMA e PAULO PEREIRA DOS SANTOS, conforme chamada efetuada pela 1ª Secretária, respondida e assinaturas na Folha de Presença respectiva. Com o número legal de Vereadores presentes, são declarados abertos os trabalhos da
décima quinta Sessão Ordinária da décima terceira Legislatura, sob a presidência do
titular, Vereador Denis Roberto Braghetti, secretariado pelos Vereadores Ana Paula
Casamassa de Lima e Valdir Antonio Arenghi, respectivamente 1º e 2º Secretários. Toma assento à Mesa o Vereador Marcelo de Araujo, Vice-Presidente. Em seguida, o Presidente solicita e obtém, em cumprimento ao Regimento Interno da Casa, a leitura do
trecho da Bíblia Sagrada: Eclesiastes, capítulo 12, versículos 12 e 13, por intermédio
da Vereadora Cristiane Friolim Damasceno. A seguir, adentra ao Plenário o Vereador
Paulo Pereira dos Santos. O Senhor Presidente solicita a 1ª Secretária a chamada do
Vereador PAULO PEREIRA DOS SANTOS, que responde presente e assina a Folha de
Presença respectiva. Prosseguindo com o Expediente, o Senhor Presidente coloca à disposição do Plenário o Boletim Informativo nº 15, relativo ao período de trinta de agosto
a doze de setembro de 2017, relatando as correspondências recebidas nesta Casa Legislativa. Coloca também à disposição do Plenário, bem como da Comissão de Finanças,
Contas e Orçamento, o Balancete da Câmara Municipal referente ao mês de agosto/2017. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicita à 1ª Secretária que faça a leitura das
Indicações ao Chefe do Executivo que seguem: número 8.909 e 8.910 do Vereador Marcelo de Araujo: 8.909, sugerindo o recapeamento da Rua Anibal Lopes da Fonseca,
trecho compreendido entre o posto médico central e o Jardim Campo Limpo e a implantação de faixa elevada em ponto julgado cabível do seu leito carroçável; 8.910, indicando a instalação de sistema de câmeras de monitoramento e vigilância no espaço público
denominado “Lacasa”, no Jardim Califórnia; números 8.911 e 8.912 do Vereador Valdir Antonio Arenghi: 8.911, propondo a despoluição da lagoa localizada entre a Avenida
Benedito Geraldo Gonçalves e a Rua Marechal Deodoro da Fonseca; 8.912, indicando
sejam efetuadas a limpeza e a retirada de entulhos na Rua Los Ângeles em frente ao restaurante Skina da Fazenda, localizado no Jardim América, afixando no local placa com
os dizeres: “Proibido jogar Lixo e Entulhos”. Prossegue com a leitura, atendendo solicitação do senhor Presidente, o 2º Secretário, Vereador Valdir Antonio Arenghi, das seguintes Indicações: número 8.913 do Vereador Evandro Giora, sugerindo a implantação
de rede de esgotos, de pavimentação asfáltica e de linha de ônibus circular, bem como a
realização de serviços de manutenção na rede de iluminação pública do bairro Santa
Branca; números 8.914 e 8.915 do Vereador Denis Roberto Braghetti: 8.914, sugerindo a
recuperação da calçada e acostamento do inicio da Avenida João Amato, nas proximidades do Centro Esportivo; 8.915, propondo a realização de serviços de manutenção e
de recuperação da camada asfáltica da Rua Groelândia. Em seguida, o Senhor Presidente passa a proclamar seu despacho favorável a todas as Indicações lidas, encaminhandoas ao Chefe do Executivo. Passa-se, a seguir, à leitura das proposituras protocoladas na

Casa, para conhecimento do Plenário. Com a palavra a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima requer a dispensa da leitura do inteiro teor, efetuando-se somente a leitura
das Ementas das Moções e das Mensagens dos Projetos, que seguem: Projeto de Lei nº
2.756, do Executivo, altera o artigo 2º da Lei 2.234, de 02 de abril de 2014, que dispõe
sobre o Programa Emergencial de Auxílio ao Desempregado, denominado “Frente de
Trabalho”, para acrescer o beneficio de auxílio transporte aos beneficiários; Projeto de
Lei nº 2.757, do Executivo, altera dispositivos da Lei 1.670 de 04 de junho de 2002, redenomina o programa e dá outras providências; Projeto de Lei nº 2.758, do Executivo, altera a redação da alínea “b” do §4º do Artigo 2º da Lei nº 1.618/2001, de 16 de maio de
2001, referente as vias e logradouros de uso do solo público, áreas denominadas “zona
azul”, para estacionamento de veículos automotores; Projeto de Lei nº 2.759, do Executivo, dispõe sobre convênio com tribunal regional do trabalho 15ª região; Projeto de Lei
nº 2.760, do Executivo, dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá
outras providências; Projeto de Lei Complementar nº 636, do Executivo, altera a Lei
Complementar 170, de 17 de dezembro de 2001, em virtude das alterações realizadas na
Lei Complementar Nacional 116/2003 pela Lei Complementar Nacional 157/2016 e dá
outras providências; Moção nº 1.799, do Vereador Denis Roberto Braghetti, apela ao
Excelentíssimo Senhor Presidente da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Guilherme Campos Júnior, por providências no sentido de promover o necessário serviço de
entrega domiciliar de correspondências no Bairro Parque Santana, nesse Município,
bem como promova nova locação de imóvel apto a abrigar a Agência de Corrreios em
nossa cidade; Moção nº 1.800, do Vereador Marcelo de Araujo, apela ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal para que promova a competente e necessária pavimentação
asfáltica da Estrada Santa Madalena, em toda sua extensão e Moção nº 1.801, do Vereador Antonio Fiaz Carvalho, apela à Ilustríssima direção da ARTESP – Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo, por medidas de fiscalização, administrativas e outras que o caso competir, no sentido de assegurar aos usuários do transporte
coletivo da linha intermunicipal entre Campo Limpo Paulista e Jundiaí - Via Marginal,
um serviço público de qualidade e com preço justo, sendo devidamente cumpridas as
obrigações contratuais pactuadas entre o Município e a empresa concessionária Rápido
Luxo Campinas S.A. Colocado o requerimento verbal apresentado pela Vereadora Ana
Paula Casamassa de Lima em discussão, não há registro de debates. Em votação, o requerimento é aprovado por unanimidade de votos. A seguir, o Senhor Presidente solicita
ao Assessor Legislativo a leitura das Mensagens dos Projetos e das Ementas das Moções, objetos do requerimento aprovado. Concluída a leitura, o Senhor Presidente coloca os Projetos de Lei números 2.756, 2.757, 2.758, 2.759 e 2.760, bem como o Projeto de
Lei Complementar nº 636 à disposição das Comissões Permanentes da Casa para elaboração de pareceres, iniciando-se pela Comissão de Justiça e Redação e tendo em vista
que as Moções números 1.799 a 1.801 obtiveram as subscrições regimentais, são incluídas na Ordem do Dia. Prosseguindo, o Senhor Presidente passa à Fase de Assuntos Gerais e pede aos Senhores Vereadores interessados em fazer o uso da palavra a se inscreverem junto ao 2º Secretário. Com a palavra o Vereador Antonio Fiaz Carvalho comenta que o Plenário se empenhou para empossar ontem o suplente do Vereador Daniel
Mantovani, que não veio na Sessão de hoje, achando estranho o acontecimento, pedindo
que seja sua manifestação verbal incluída em ata. Manifesta-se o Vereador Marcelo de
Araujo e agradece a presença de todos. Passa a comentar que não é momento para comemorar a cassação do Prefeito, mas sim de trabalhar. Deseja boas-vindas ao novo Prefeito, frisando que é preciso respeitar a vontade da Casa que decidiu por cassar o Prefeito Japim. Frisa que é evangélico, que Deus é bom e que não fala o nome de Deus em
vão. A seguir, ocorre substituição na Presidência, assumindo o Vice-Presidente, para
que o Presidente, Vereador Denis Roberto Braghetti possa se manifestar na tribuna.

Com a palavra, o Vereador Denis Roberto Braghetti agradece a presença de todos, em
especial dos ex-Vereadores que cita. Apela ao novo Prefeito, recém empossado, tendo em
vista a preocupação dos Vereadores nas coisas da administração, que avalie a questão da
revisão geral dos salários dos servidores, uma vez que não fora cumprida a data base
estabelecida em lei para concessão da revisão anual dos salários, portanto não concedendo o benefício aos servidores. Em seguida, reassume os trabalhos. Sem mais Vereadores inscritos para o uso da palavra, o Senhor Presidente suspende os trabalhos por
dez minutos. Decorrido o intervalo, com nova chamada efetuada e respondida pelos
Senhores Vereadores já relacionados anteriormente e com quórum legal para deliberações, reabre-se a sessão, já em fase de Ordem do Dia. O Senhor Presidente solicita à 1ª
Secretaria que faça a leitura da Ordem do Dia original composta do seguinte: a) Projeto
de Lei nº 2.750, do Vereador José Riberto da Silva, denomina viela Pardal a via pública
que interliga a Rua Sanhaço com a Rua Colibri, no Jardim Santa Lúcia; b) Projeto de
Lei nº 2.751, do Vereador Valdir Antonio Arenghi, denomina Rua Francisco Freire
Bondade a Rua 5 do Portal Primavera; c) Projeto de Lei nº 2.752, do Executivo, dispõe
sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências, todos para
primeira discussão e votação. Em seguida, o senhor Presidente proclama que além da
matéria constante na Ordem do Dia original, estão incluídas as Moções números 1.799 a
1.801 transferidas do Expediente por número regimental de subscrições. A seguir, pede
o uso da palavra a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima e obtém, para requerer a
imposição do regime de urgência ao Projeto de Lei nº 2.759, com inclusão na Ordem do
Dia desta data, e aos Projetos de Lei números 2.750, 2.751 e 2.752, já constantes na Ordem do Dia, para que todos fossem apreciados em discussão e votação únicas, bem como a votação em bloco das Moções números 1.799 a 1.801. Em seguida, o senhor Presidente submete ao Plenário o requerimento verbal apresentado pela Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima. Em discussão, não ocorrem debates. Em votação, é aprovado
por unanimidade o requerimento verbal apresentado pela Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima. A seguir, o senhor Presidente passa para o primeiro item da Ordem do
Dia, apreciando em regime de urgência aprovado, o Projeto de Lei nº 2.750. Solicita ao
Assessor Legislativo a leitura do parecer jurídico exarado ao Projeto em exame. Lido o
parecer jurídico, o senhor Presidente solicita os pareceres verbais das Comissões Permanentes de Justiça e Redação e de Finanças, Contas e Orçamento, que exaram sua
aquiescência ao Projeto de Lei nº 2.750. Submetido em discussão única, não há manifestações dos senhores Vereadores. Segue-se com a votação única do Projeto de Lei nº
2.750, que resulta aprovado por unanimidade. Aprecia-se o Projeto de Lei nº 2.751, efetuando a leitura do parecer da Assessoria Jurídica. Em seguida, o senhor Presidente
passa a colher os pareceres verbais das Comissões de Justiça e Redação e de Finanças,
Contas e Orçamento, que opinam pela aprovação do Projeto em exame. Em discussão
única, não há debates dos senhores Vereadores. Em seguida, o senhor Presidente coloca
em votação única o Projeto de Lei nº 2.751, que é aprovado por unanimidade de votos.
Em sequência, passa-se à deliberação do Projeto de Lei nº 2.752, solicitando o senhor
Presidente a leitura do parecer da Assessoria Jurídica, no que foi atendido. Prosseguindo, o senhor Presidente colhe, ante a falta de forma escrita, os pareceres verbais das
Comissões Permanentes de Justiça e Redação e de Finanças, Contas e Orçamento, cada
qual a seu turno e sem divergência, opinando pela aprovação do Projeto de Lei em exame. Submetido o Projeto de Lei nº 2.752 à discussão única, não há manifestações dos
senhores Vereadores. Submetido em votação única, é o Projeto de Lei nº 2.752 é aprovado por unanimidade. O Senhor Presidente coloca em apreciação o Projeto de Lei nº
2.759, solicitando a leitura do parecer da Assessoria Jurídica. Passa, em seguida, a colher os pareceres das Comissões Permanentes de Justiça e Redação e de Finanças, Contas e Orçamento, todas opinam favoravelmente. Em seguida, coloca em discussão única

o Projeto de Lei nº 2.759, não havendo debates dos Senhores Vereadores. Em votação
única, o Projeto de Lei nº 2.759 é aprovado por unanimidade. Prosseguindo, o Senhor
Presidente solicita à Comissão Permanente de Justiça e Redação parecer acerca do Bloco das Moções números 1.799 a 1.801, que opina pela aprovação. Em discussão única,
não há debates. Em seguida, o senhor Presidente coloca em votação única o Bloco das
Moções, que é aprovado por unanimidade de votos. Dando prosseguimento, o Senhor
Presidente anuncia a Fase de Explicação Pessoal, cujos Vereadores interessados em se
manifestar deverão inscrever-se junto ao 2º Secretário da Mesa. Sem Vereadores inscritos para falar e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradece a presença
de todos e declara encerrada a 15ª Sessão Ordinária da 13ª Legislatura, de cujos trabalhos foi lavrada a presente Ata, que aprovada na Sessão Ordinária de 10 de outubro de
2017, vai assinada pelos integrantes da Mesa.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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