ATA DA 008a. SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO
PAULISTA
- 13a. LEGISLATURA
Aos dezesseis dias de maio de 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 cinco minutos, constata-se a presença dos Senhores Vereadores ANA PAULA CASAMASSA DE LIMA, ANTONIO FIAZ CARVALHO, CRISTIANE FRIOLIM DAMASCENO, DANIEL MANTOVANI DE
LIMA, DENIS ROBERTO BRAGHETTI, DULCE DO PRADO AMATO, EVANDRO
GIORA, JOSÉ RIBERTO DA SILVA, JURANDI RODRIGUES CAÇULA, LEANDRO
BIZETTO, MARCELO DE ARAUJO, PAULO PEREIRA DOS SANTOS E VALDIR
ANTONIO ARENGHI, 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 oitava 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, VicePresidente. Em seguida, o Presidente solicita e obtém, em cumprimento ao Regimento
Interno da Casa, a leitura do trecho da Bíblia Sagrada, Filipenses, capítulo 2, versículos
3 e 4, por intermédio do Vereador Marcelo de Araujo. Prosseguindo com o Expediente,
o Senhor Presidente coloca em discussão a Ata da 6ª Sessão Ordinária, de 18 de abril de
2017, sem ocorrência de debates. Colocada em votação, a Ata é aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o Senhor Presidente coloca à disposição do Plenário o Boletim Informativo nº 08, relativo ao período de três a dezesseis de maio de 2017, relatando
as correspondências recebidas nesta Casa Legislativa. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicita à 1ª Secretária que faça a leitura das Indicações ao Chefe do Executivo que
seguem: número 8.826 do Vereador Marcelo de Araujo, sugerindo a gratuidade no
transporte público coletivo aos Agentes Comunitários de Saúde de nossa cidade, no
exercício de sua função e nos trechos compreendidos entre a unidade de saúde e a área
de atuação e vice-versa; número 8.827 dos Vereadores Marcelo de Araujo e Paulo Pereira dos Santos, indicando a doação pelo Grupo CCR do material “fresa de asfalto” que é
resultante do corte ou desgaste do pavimento asfáltico quando se faz manutenção das
estradas, a ser aplicado nos trechos mais críticos das vias públicas de chão de terra de
nossa cidade; números 8.828 e 8.829 do Vereador Marcelo de Araujo: 8.828, propondo o
remanejamento do ponto de embarque situado à entrada do prédio do antigo Rancho da
Pamonha e do itinerário da linha de ônibus escolar que atendem os alunos residentes no
bairro do Moinho na ida à EMEI José Poli de Oliveira Dorta, para a via pública denominada Estrada do Moinho que corre paralelamente à Rodovia Edgard Máximo Zamboto – SP-354, para que esta não seja mais utilizada no percurso e na parada do ônibus
pelos riscos aos quais ficam expostos os alunos; 8.829, indicando a construção de faixa
elevada na Avenida Mitiharu Tanaka, próximo a antiga base da Guarda Municipal, para propiciar conforto e segurança na circulação dos pedestres e maior visibilidade da
travessia dos pedestres aos condutores de veículos; número 8.830 do Vereador Valdir
Antonio Arenghi, sugerindo a manutenção mecânica das ruas do Parque Niagara, notadamente das ruas Guaporé e João Pessoa, através do motonivelamento de seus leitos
carroçáveis; número 8.831 da Vereadora Dulce do Prado Amato, propondo realizar
operação tapa-buracos na Rua Alcino Delate, situada no Jardim Maria, bem como a
limpeza para retirada dos entulhos e capinação dos matos dos acostamentos em toda
sua extensão. Atendendo ao pedido do senhor Presidente, prossegue com a leitura o 2º
Secretário, Vereador Valdir Antonio Arenghe, das seguintes Indicações: números 8.832

a 8.834 da Vereadora Dulce do Prado Amato: 8.832, sugerindo operação tapa-buracos
na Estrada Vereador Jair Pereira dos Santos, no seu trecho entre o Parque Loja da
China e Vila Marieta, no Distrito de Botujuru; 8.833, propondo serviços de conservação
das ruas do Jardim das Palmeiras, Jardim Brasília, Jardim Fritz e Vila Chacrinha,
bairros do Distrito de Botujuru, ora relegados ao abandono, através da operação tapaburacos, capinação, roçada e limpeza geral dos seus leitos carroçáveis; 8.834, sugerindo
a conservação das Ruas Avaré e Andradina, situadas na Vila Constança, realizando nos
seus leitos carroçáveis serviços de tapa-buracos, de limpeza, de capinação e roçada; números 8.835 a 8.837 do Vereador Denis Roberto Braghetti: 8.835, propondo a limpeza
dos passeios públicos (calçadas) do trecho da Avenida dos Emancipadores compreendido desde o bairro Santa Catarina até o cruzamento com a Avenida Adherbal da Costa
Moreira; 8.836, indicando a limpeza do córrego paralelo à Rua Edmundo Antônio
Bernetii, no Conjunto Habitacional São José, retirando os lixos e entulhos depositados
em suas margens, como também instituir e destinar locais adequados ao descarte de lixos e entulhos no referido bairro e 8.837, sugerindo a limpeza e a manutenção da praça pública existente no Jardim São Domingos, no cruzamento das ruas Sexto Patelli e
Padre Salésio. Em seguida, o Senhor Presidente passa a proclamar seu despacho favorável a todas as Indicações lidas, encaminhando-as ao Chefe do Executivo. Dando prosseguimento aos trabalhos, passa-se à leitura das proposituras protocoladas na Casa, para
conhecimento. Com a palavra a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima requer a dispensa da leitura, efetuando-se apenas a leitura das respectivas Ementas, das proposituras recebidas e protocoladas que seguem: a) Moção nº 1.728 da Vereadora Ana Paula
Casamassa de Lima, que apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que
forneça os necessários equipamentos de proteção individual àqueles servidores expostos
à riscos inerentes à saúde ou acidentes de trabalho, bem como determine a competente
fiscalização quanto ao seu uso, notadamente no Hospital de Clinicas de Campo Limpo
Paulista; b) Moção nº 1.729 da Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima, que apela ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que promova, aos portadores de diabetes usuários de insulina injetável, orientação quanto ao uso e descarte adequado das seringas, agulhas e frascos do medicamento, bem como disponibilize local e recipiente
adequados para o descarte de material contaminado; c) Moção nº 1.730 da Vereadora
Dulce do Prado Amato, que apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para
que determine à Secretaria de Obras e Planejamento estudos e projeto visando dotar de
boas condições a calçada da Rua Cabo Frio, no Jardim Vista Alegre, notadamente no
lado que margeia o córrego ali existente, para caminhadas dos moradores; d) Moção nº
1.731 do Vereador Marcelo de Araujo, que apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal para que sejam tomadas medidas cabíveis no sentido de fazer cumprir a Lei
nº 2.278, de 11/09/2015, inclusive executando obras necessárias nos locais destinados ao
descarte de resíduos sólidos de construção civil e outros descritos na referida Lei, implantando os ecopontos correspondentes a cada Setor do Município, para que a população possa dispor gratuitamente de tais materiais, cuja remoção e destinação diferenciadas, também estão sendo contempladas na Lei 2.278/2015; e) Moção nº 1.732 do Vereador Antonio Fiaz Carvalho, que apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que sejam tomadas medidas cabíveis visando o remanejamento do consultório e equipamentos para tratamento odontológico existentes na Unidade Básica de Saúde do Jardim Europa, ora sem operação, para uma sala do Hospital das Clínicas de Campo Limpo Paulista, de maneira a otimizar o acesso e o atendimento à população, oferecendo
tratamento bucal gratuito ampliado, por vinte e quatro horas, sem interrupção, inclusive emergencial nos finais de semana e feriados, a exemplo do que ocorre no Hospital São
Vicente, da cidade vizinha de Jundiaí; f) Moção nº 1.733 do Vereador Antonio Fiaz Carvalho, que apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que sejam tomadas

medidas cabíveis visando a contratação, em caráter temporário, até a realização de pertinente concurso público, de dentistas especializados em Endodontia; g) Moção nº 1.734
da Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima, que apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que sejam tomadas medidas cabíveis no sentido de efetuar a limpeza do reservatório de água do Hospital de Clínicas de Campo Limpo Paulista, bem como, efetuar a instalação de bebedouros na sala de espera daquele estabelecimento hospitalar; h) Moção nº 1.735 da Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima, que apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal buscar parcerias junto aos protetores de animais
e profissionais veterinários, a fim de assistir inúmeros animais abandonados pelas ruas
de nossa cidade; i) Moção nº 1.736 da Vereadora Dulce do Prado Amato, que apela ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que proceda estudos econômicofinanceiros no sentido de revisar a legislação municipal concedendo aumento na remuneração dos bolsistas, atribuindo o valor de R$500,00 para jornada de quatro horas e
R$1.000,00 para jornada de oito horas; j) Moção nº 1.737 do Vereador José Riberto da
Silva, que apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município por providências no
sentido de aumentar o número de vagas destinado ao estacionamento de idosos para no
mínimo de 5% (cinco por cento) ao longo de toda a extensão da Avenida Adherbal da
Costa Moreira. 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 Ementas das Moções objetos do requerimento aprovado e a leitura integral do Veto parcial aposto pelo Executivo ao Projeto de Lei nº 2.720
do Vereador Marcelo de Araujo e que dispõe sobre a divulgação dos medicamentos existentes na rede pública de saúde e dá outras providências. Concluída a leitura, o Senhor
Presidente coloca o Veto parcial ao Projeto de Lei nº 2.720 à disposição da Comissão de
Justiça e Redação e tendo em vista que as Moções números 1.728 a 1.737 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 a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima agradece a presença de todos e aborda a medida
tomada pela concessionária pelo transporte coletivo de nossa cidade, empresa Rápido
Luxo Campinas, impedindo o transporte gratuito aos idosos com 60 anos, constrangendo-os. Diz da divergência do limite da idade para o benefício, já que há Lei que prevê a
idade de 60 anos e outra a idade de 65 anos para os idosos gozarem da gratuidade no
transporte coletivo. Roga à Comissão de Obras e Serviços Públicos uma reunião com a
Rápido Luxo Campinas para tratar do assunto, eis que os Vereadores não podem apresentar Projeto de Lei para beneficiar os idosos de 60 anos com a medida, pois se trata de
matéria de competência do Executivo. Com a palavra o Vereador Daniel Mantovani
Lima saúda os presentes e aborda informações distorcidas e veiculadas em site denominado “Popular Mais”, quanto a garantir cargos de parentes na Prefeitura local, para as
quais há necessidade de esclarecimentos. Sobre a sua prima Juliana da Silva, frisa que
ela se candidatou nas eleições passadas ao cargo de Vereadora na coligação de apoio ao
Prefeito atual, quem a contratou, e em partido adversário ao do Vereador, portanto, a
informação de que garantiu o cargo dela é bastante incoerente. Quanto a sua cunhada
Juliana Fioravante Mantovani, frisa que é funcionária da Prefeitura desde a administração passada do senhor José Roberto de Assis, por mérito profissional, não havendo
nenhuma relação com o Vereador a contratação dela. Com a palavra o Vereador Paulo
Pereira dos Santos cumprimenta a Mesa e a assistência e diz que os Vereadores estão
engajados em fazer funcionar o Centro de Hemodiálise de Campo Limpo Paulista que se
encontra inoperante por burocracia. Anuncia a notícia de que a documentação necessária para o trâmite de abertura do Centro de Hemodiálise está em Campinas e, se apro-

vada por Comissão que cita, será encaminhada para Brasília, com expectativa da sua
aprovação e posterior abertura daquele Centro, objeto desejado por muitos munícipes
que necessitam do tratamento. Com a palavra o Vereador Marcelo de Araujo cumprimenta a Mesa, Vereadores, assistência e o Tenente do Exército, presente no auditório,
Marcelo Campão. Aborda o Programa Saúde da Família que, desenvolvido por dezoito
Agentes da Saúde e mantido pelo Governo Federal, está na iminência de terminar por
falta de um provedor para que sejam transmitidos os dados dos trabalhos realizados.
Fala da sua Indicação sobre passe livre nos coletivos a esses agentes da saúde durante a
locomoção no período do trabalho, porém, conclui que não adiantaria o transporte coletivo aos agentes se o programa acabasse, rogando atenção do Executivo para o caso.
Comenta a possibilidade da doação ao Município do material fresa-alfáltica pela CCR
que viria beneficiar trechos de vias públicas de terra em bairro que cita. Aborda o esquecimento do Parque Santana que ainda não tem infraestrutura, só lembrado nas eleições. Fala da seriedade e do compromisso dos integrantes da Comissão Especial de Inquérito instaurada na Câmara e, sobre o veiculado em rede social de que todos os Vereadores tem seu preço, diz que seu preço já foi pago há dois mil anos na cruz do calvário.
A seguir, ocorre substituição na Presidência, assumindo o Vice-Presidente, Marcelo de
Araujo, para manifestar-se na tribuna o titular. Com a palavra o Vereador Denis Roberto Braghetti cumprimenta os Vereadores e assistência. Aborda o déficit da APAE, as
reuniões que participaram os Vereadores para tentar ajudar e a ideia errônea de algumas pessoas de que esse problema da entidade é de responsabilidade do Executivo e do
Legislativo. Fala do trabalho da nova Diretoria para restabelecer as condições da APAE
e apela ao Executivo, aos setores privados e à comunidade para estender a mão e ajudar
a resgatar os serviços ali prestados. Parabeniza os Vereadores pelo trabalho desenvolvido na segunda edição dos “Vereadores no bairro”, estendendo-se sobre a visita ao bairro
São José. Comenta a reunião dos Vereadores com o Sindicato dos Servidores Públicos
Municipais e a pauta de reivindicação encaminhada pelo seu Presidente que cita. Menciona a Comissão Especial de Inquérito instituída na Câmara para apurar irregularidades do Executivo, frisando que não está dentro da prerrogativa do Presidente da Câmara votar para a criação dessa Comissão, por isso não o fez, mas que dará seu apoio
para que sejam apurados e esclarecidos os fatos, com transparência e responsabilidade.
Externa sua tristeza pelo momento, eis que a CEI é muito prejudicial para a cidade.
Reassume os trabalhos. Com a palavra o Vereador Leandro Bizetto cumprimenta a todos e passa a observar que os Vereadores que ocuparam a tribuna só fizeram reclamações, nenhum elogio para a atual administração que, acrescenta, deixou a cidade desgovernada, inclusive havendo rompimento político e administrativo entre o Prefeito e o
Vice-Prefeito. Faz defesa do Vereador Evandro Giora, dizendo que Secretários, Diretores e Coordenadores da Prefeitura, que qualifica como incompetentes, não respeitam a
opinião do Vereador Evandro Giora, não obstante ter alcançado mais de mil votos e
ajudado o Prefeito a se eleger. Ocorre manifestação indevida no auditório, coibida pelo
Presidente. Retoma o Vereador Leandro Bizetto, dizendo que a sugestão do Vereador
Marcelo de Araujo de usar a fresa-asfalto nas vias públicas é boa, porém nada adiantaria se não houvesse na Prefeitura quem soubesse fazer o serviço, como o ex-funcionário
Sergio Amato que era responsável pelo Departamento de Serviços Urbano em administração anterior. Finaliza, concluindo que a atual gestão deixa de dar privilégios aos “filhos da casa” que ajudaram a eleição do Prefeito, para dar oportunidade ao “Prefeito de
fato”. 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, esclarecendo

que além das matéria ali incluídas, serão deliberadas as Moções transferidas do Expediente de números 1.728 a 1.737 por urgência determinada pelo número regimental de
subscrições. A 1ª Secretaria efetua a leitura da seguinte Ordem do Dia: a) Projeto de Lei
nº 2.730, do Vereador José Riberto da Silva, instituindo o “Dia dos Trabalhadores Metalúrgicos” a ser comemorado anualmente em 21 de abril; b) Projeto de Lei nº 2.731, do
Vereador José Riberto da Silva, denominando viela Beija Flor a via que interliga as Ruas Sanhaço e Colibri, no Jardim Santa Lúcia; e c) Projeto de Lei nº 2.732, do Vereador
Marcelo de Araujo, dispondo sobre a obrigatoriedade da publicação no portal da transparência da Prefeitura Municipal das informações sobre a aplicação dos recursos derivados de multas de trânsito no âmbito municipal, com deliberação em primeira discussão e votação. Após a leitura da Ordem do Dia, a Vereadora Ana Paula Casamassa de
Lima pede a palavra e requer a votação em bloco das Moções números 1.728 a 1.737.
Submetido à discussão o requerimento verbal apresentado pela Vereadora Ana Paula
Casamassa de Lima, não ocorrem manifestações dos senhores Vereadores. Em votação,
o requerimento é aprovado por unanimidade. Prosseguindo com a Ordem do Dia, o senhor Presidente coloca em apreciação o Projeto de Lei nº 2.730, em primeiro turno. Solicita então, ao Assessor Legislativo, a leitura do parecer jurídico. Em seguida, o Senhor
Presidente solicita os pareceres verbais das Comissões de Justiça e Re dação, de Finanças, Contas e Orçamento e de Educação, Cultura, Esportes e Meio Ambiente que opinam pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.730. A seguir, vai submetido o Projeto de
Lei nº 2.730 em discussão única, sem debates. Em votação única, o Projeto de Lei nº
2.730 é aprovado por unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente coloca em apreciação
o Projeto de Lei nº 2.731 em primeiro turno, solicitando a leitura do parecer jurídico.
Prossegue, colhendo os pareceres verbais das Comissões de Justiça e Redação, de Finanças, Contas e Orçamento e de Obras e Serviços Públicos, que são favoráveis. Em primeira discussão, não há manifestações dos senhores Vereadores. Em primeira votação, é o
Projeto de Lei nº 2.731 aprovado por unanimidade. Prosseguindo com a Or dem do Dia,
o Senhor Presidente coloca em apreciação o Projeto de Lei nº 2.732, em primeiro turno.
Solicita ao Assessor Legislativo a leitura do parecer jurídico ao Projeto em exame. Em
seguida o Senhor Presidente solicita os pareceres das Comissões Permanentes de Justiça
e Redação, de Finanças, Contas e Orçamento e de Obras e Serviços Públicos, sendo que
todas opinaram favoravelmente à propositura. Em primeira discussão não há manifestação dos Senhores Vereadores. Em primeira votação, o Projeto de Lei nº 2.732 é aprovado por unanimidade de votos. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicita à Comissão
Permanente de Justiça e Redação parecer acerca do Bloco das Moções números 1.728 a
1.737, que opina pela aprovação. Em discussão única, não há manifestações dos senhores
Vereadores. Em votação única, o Bloco das Moções 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 8ª Sessão Ordinária da 13ª Legislatura, de cujos trabalhos foi lavrada a presente Ata, que aprovada na
Sessão Ordinária de 13 de junho de 2017, vai assinada pelos integrantes da Mesa.-.-.-.-._______________________________
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