ATA DA 011a. SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO
PAULISTA
- 13a. LEGISLATURA
Aos vinte e sete dias de junho 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 trinta 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 décima primeira 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: Josué, capítulo 1, versículos 9, por intermédio do Vereador Marcelo de Araujo. Prosseguindo com o Expediente, o Senhor Presidente coloca em discussão a Ata da 1ª Sessão Extraordinária, de 22 de
maio de 2017, sem ocorrência de debates. Colocada em votação, a Ata é aprovada por
unanimidade de votos. Em seguida, é colocada em discussão a Ata da 9ª Sessão Ordinária, de 30 de maio 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 11, relativo ao período de catorze a vinte e sete
de junho de 2017, relatando as correspondências recebidas pela Câmara Municipal.
Prosseguindo, o Senhor Presidente solicita à 1ª Secretária que faça a leitura das Indicações ao Chefe do Executivo que seguem: número 8.862 do Vereador Paulo Pereira dos
Santos, sugerindo o motonivelamento e cascalho das ruas, implantação de sistema eficaz
e adequado de drenagem das águas pluviais, substituição de lâmpadas queimadas e poda
de árvores no bairro Nova Germânica; número 8.863 do Vereador Daniel Mantovani
Lima, propondo a limpeza e a remoção do lixo e entulhos descartados ao longo da Rua
Olímpio Batista, na Vila Tavares, promovendo a fiscalização do local para coibir e
evitar novos descartes; números 8.864 a 8.868 da Vereadora Dulce do Prado Amato:
8.864, indicando a realização de operação tapa buracos em toda a extensão da Avenida
Adherbal da Costa Moreira, notadamente na saída do viaduto; 8.865, sugerindo a realização de serviços de roçada e de capinação na Rua Sebastião de Queiroz, no Jardim Vitória; 8.866, propondo a substituição das lâmpadas queimadas das ruas do Jardim
Monte Alegre e da escadaria existente entre as Ruas Teófilo Otoni e Campina Grande;
8.867, propondo a conservação das ruas da Vila Botujuru, através da operação “tapa
buraco”, notadamente das ruas São Pedro, São Paulo, São João, Alvorada e Delta;
8.868, propondo operação tapa-buracos nas vias públicas do Parque Santana; número
8.869 do Vereador Marcelo de Araujo, sugerindo recompor e recapear a pavimentação
asfáltica da Estrada Cooperativa, situada no bairro Pau Arcado, no trecho que existe
uma tubulação sob o leito carroçável e onde houve deslizamento de parte da pista de
rolamento. Atendendo solicitação do Senhor Presidente, são lidas pelo 2º Secretário as
Indicações seguintes: números 8.870 a 8.873 do Vereador Marcelo de Araujo: 8.870,
propondo a substituição das lâmpadas incandescentes amarelas adotadas na rede de
iluminação pública da Avenida Adherbal da Costa Moreira por luzes fluorescentes;
8.871, indicando a recuperação do leito carroçável da Rua Harmonia, situada no Distri-

to de Botujuru, despejando cascalho em toda sua extensão; 8.872, propondo a limpeza
das margens do Rio Jundiaí, no território do Jardim Marchetti; 8.873, sugerindo a canalização das águas pluviais no bairro Santa Branca, como também executar o motonivelamento dos leitos carroçáveis de suas vias públicas; números 8.874 a 8.876 do Vereador Denis Roberto Braghetti: 8.874, sugerindo a conservação e a manutenção das vias
públicas do bairro Novo Hamburgo; 8.875, solicitando providências junto à Sabesp para
solucionar os constantes vazamentos de água do reservatório instalado na Rua do Araças para abastecimento do bairro Marajoara e 8.876, propondo a implantação de adequada sinalização na Estrada Figueira Branca, nas proximidades do trecho de confluência com a Estrada dos Ipês e defronte à igreja Nossa Senhora Aparecida, para coibir a
alta velocidade dos veículos.Em seguida, o Senhor Presidente passa a proclamar seu
despacho favorável a todas as Indicações lidas, encaminhando-as ao Chefe do Executivo.
A seguir, o Presidente solicita à 1ª Secretária que faça a leitura do Requerimento nº
2.567, da Comissão Especial de Inquérito, dispondo sobre a prorrogação do prazo normal de sessenta dias para a conclusão dos trabalhos da Comissão Especial de Inquérito,
objeto do Requerimento de nº 2565, por mais trinta dias, nos exatos termos do §3º, do
artigo 63 do Regimento Interno da Câmara. Após sua leitura, o senhor Presidente determina a transferência automática do Requerimento nº 2.567 à Ordem do Dia, para
deliberação em discussão e votação únicas. O senhor Presidente solicita a 1ª Secretaria
que proceda a leitura do Requerimento nº 2.568, dos Vereadores Marcelo de Araujo e
Evandro Giora, sob regime de urgência, que solicita ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal cópia do inteiro teor do processo administrativo de contratação e eventuais
aditamentos e prorrogações da empresa Sindata Tecnologia e Sistemas de Trânsito
Ltda; cópia dos empenhos, Notas Fiscais e comprovantes de pagamentos efetuados para
a citada empresa e relação das multas de trânsito aplicadas no mês de dezembro de
2016, janeiro e fevereiro de 2017. A seguir, o Senhor Presidente coloca em apreciação do
Plenário a imposição do regime de urgência solicitada ao Requerimento nº 2.568. Em
discussão, não há debates. Em votação, o regime de urgência ao Requerimento nº 2.568 é
aprovado por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente determina a transferência
do Requerimento nº 2.568 à Ordem do Dia, em face ao regime de urgência aprovado.
Em seguida, a 1ª Secretária, atendendo solicitação do senhor Presidente, efetua a leitura
do Requerimento nº 2.569, da Comissão de Saúde e Assistência Social, em regime de urgência, convocando o Secretário de Saúde para no dia 06 de julho de 2017, às 10h00,
prestar esclarecimentos sobre a falta de medicamentos, falta de especialidades, falta de
insumos e falta de médicos no Município. O Senhor Presidente coloca em discussão a
imposição do regime de urgência ao Requerimento nº 2.569, não ocorrendo debates. Em
votação, o regime de urgência é aprovado por unanimidade, após o que o senhor Presidente determina a transferência do Requerimento nº 2.569 à Ordem do Dia. 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 Moções
e Justificativas ou Mensagens dos Projetos recebidos e protocolados que seguem: a) Projeto de Lei nº 2.740, do Executivo, que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e outras providências; b) Projeto de Lei nº 2.741, do Executivo, que dispõe
sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências; c) Projeto
de Lei nº 2.742, do Vereador Daniel Mantovani Lima, que integra o Calendário Oficial
de Eventos do Município o “Dia Municipal do Pastor Evangélico.” d) Projeto de Lei nº
2.743, do Executivo, que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá
outras providências; e) Projeto de Lei Complementar nº 633, do Executivo, que prorroga o programa especial de parcelamento de dívidas ativa-recuperação de crédito tributário e dispõe sobre as formas de pagamento dos débitos inscritos em dívida ativa; f)
Projeto de Lei Complementar nº 634, do Executivo, que dispõe sobre a reorganização

administrativa da Prefeitura do Município de Campo Limpo Paulista, conforme especifica e dá outras providências correlatas; g) Veto Total ao Projeto de Lei nº 2.731, do Vereador José Riberto da Silva, que denomina Beija Flor a viela que interliga as Ruas Sanhaço e Colibri, no Jardim Santa Lúcia; h) Veto Total ao Projeto de Lei nº 2.732, do
Vereador Marcelo de Araujo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilizar no
Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista as informações sobre a aplicação dos recursos derivados de multas de trânsito no âmbito municipal; i) Moção nº 1.760, da Vereadora Cristiane Friolim Damasceno, de apelo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de proceder estudos visando a revisão
geral da Lei Municipal 344, de 30 de abril de 1973, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município, adequando-o às disposições Constitucionais; j) Moção nº
1.761, da Vereadora Cristiane Friolim Damasceno, apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município por providências urgentes no sentido de remeter Mensagem e Projeto
de Lei à Câmara Municipal dispondo sobre a revisão da remuneração dos servidores
públicos municipais, frente à perda do poder aquisitivo da moeda ocorrida nos últimos
doze meses; k) Moção nº 1.762, do Vereador Denis Roberto Braghetti, de apelo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que determine à Guarda Municipal reforço
nas rondas ostensivas nos Bairros Santa Lúcia, Vera Regina e Guanciale, bem como
oficie às Polícias Civil e Militar para ampliarem o policiamento no local; l) Moção nº
1.763, do Vereador Denis Roberto Braghetti, de apelo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que interceda junto à Caixa Econômica Federal visando a instalação
de dois caixas eletrônicos no Paço Municipal; m) Moção nº 1.764, dos Vereadores Marcelo de Araujo e Evandro Giora, de apelo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal
por providências no sentido de interceder junto ao Ministério da Saúde, para que esse
reveja os critérios de habilitação de Hospitais para atendimento via SUS, de modo a contemplar Instituições especializadas em oncologia pediátrica, a exemplo do Hospital da
Criança GRENDACC, que tanto tem contribuído com a população campolimpense e
Jundiaí; n) Moção nº 1.765, do Vereador Marcelo de Araujo, apela ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal por providências no sentido de que seja retomada a execução
do programa de serviços de limpeza iniciado no Jardim Califórnia, em especial nas proximidades do “Espaço Lacasa”, promovendo a necessária limpeza das vias, manutenção
de iluminação e paisagismo; o) Moção nº 1.766, do Vereador Marcelo de Araujo, que
apela ao Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Carlos Cézar, do PSB, para que interceda junto ao Departamento de Estradas e Rodagens de São Paulo –DER, buscando
melhor iluminação, bem como a construção de uma Passarela no trevo da Rodovia Edgar Máximo Zamboto, na altura da rotatória que dá acesso ao Bairro Jardim Santa Lúcia; p) Moção nº 1.767, dos Vereadores Marcelo de Araujo e Dulce do Prado Amato, que
apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal por providências no sentido de interceder junto concessionária Cia. Piratininga de Força e Luz (CPFL) buscando melhorias
na rede pública de iluminação, de maneira a cessar as frequentes quedas de energia nos
Bairros Jardim Timbará e Nova Germânia, bem como promover a competente pavimentação asfáltica das vias públicas dos mencionados Bairros; q) Moção nº 1.768, da
Vereadora Dulce do Prado Amato, que apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que determine à Secretaria de Serviços Urbanos a retirada do entulho existente na Rua Edmundo Antonio Pernetti, Bairro São José II, bem como a colocação de placas no local para conscientizar a população sobre os problemas do descarte de lixo no
local; e r) Moção nº 1.769, da Vereadora Dulce do Prado Amato, que apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que determine à Secretaria de Serviços Urbanos
o desassoreamento e a limpeza do Córrego existente ao lado da Rua Alcino Delate e a
capinação das suas margens. 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 Presiden-

te solicita ao Assessor Legislativo a leitura das Justificativas ou Mensagens dos Projetos
e das Ementas das Moções, objetos do requerimento aprovado, no que foi atendido.
Solicita, ainda, a leitura do inteiro teor dos Veto Total ao Projeto de Lei nº 2.731 e Veto
Total ao Projeto de Lei nº 2.732. Concluída a leitura, o Senhor Presidente coloca os Projetos de Lei números 2.740, 2.741, 2.742 e 2.743 e os Projetos de Lei Complementar números 633 e 634 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 1.760 a 1.769 obtiveram as subscrições regimentais, são incluídas na Ordem do Dia. Coloca os Vetos Totais ao Projeto de Lei nº 2.731 e ao Projeto de Lei nº
2.732 à disposição da Comissão de Justiça e Redação para elaboração de parecer.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 Cristiane Friolim Damasceno agradece a presença da assistência, saudando os servidores públicos e as lideranças sindicais presentes
no auditório. Faz alusão à importância do servidor público para a eficiência da administração pública e para as boas práticas de políticas públicas, porquanto com muitos
desafios a enfrentar já que é sempre o primeiro a ser cobrado pelo bom andamento dos
serviços. Prosseguindo, diz que a relação de trabalho do servidor para com o Município
é regulamentada pelo Estatuto e pela Constituição Federal, nesta havendo previsão de
alteração e fixação de remuneração ou subsídios através de Leis específicas, assegurada
a revisão geral/anual (dissídio salarial) da remuneração dos servidores públicos. Diz
que, por esses termos, o Chefe do Executivo local deveria promover, anualmente, a revisão geral da remuneração, que é um direito do servidor. Frisa que a remuneração dos
servidores públicos municipais está defasada pela falta de aumento e revisão salarial,
desmotivando a classe. Pede apoio da Mesa Diretora e demais Vereadores para a realização de audiência pública com o Prefeito, o Secretário de Finanças, o Sindicato e os
servidores com a finalidade de discutir o assunto e outros correlatos que envolvem o
funcionalismo público municipal. Pede ao Executivo e ao Legislativo para dispender
esforços no sentido de valorizar o servidor público. Roga, ainda, uma atenção do Executivo para os funcionários comissionados que ocupam cargo de Diretoria de Escola, valorizando-os.Com a palavra o Vereador Evandro Giora agradece pela presença das pessoas na assistência e aborda o Projeto de reforma administrativa protocolado na Casa
que prevê a criação de mais Secretarias, diante do qual se vê em “saia justa”, eis que a
Secretaria de Segurança Integrada recentemente criada por Projeto de Lei aprovado
pela Câmara, com seu voto favorável, não obteve, até o momento, resultado, pois é
notória a falta de segurança na cidade frente aos constantes assaltos, gerando reclamações dos moradores veiculadas em redes sociais. Teme que a sensação de insegurança
motive o fazer justiça com as próprias mãos, circunstância que repudia, citando casos,
como exemplo, de justiça com as próprias mãos ocorridos em outras cidades que se configuraram em prática barbárie e injusta. Roga ao Executivo e à Secretaria de Segurança por um planejamento e por ações que minimizem a insegurança que vigora na cidade.Com a palavra o Vereador Paulo Pereira dos Santos agradece a presença de todos e
diz da inércia do poder público que reflete na Vereança, já que as providências solicitadas ao Executivo pelo Vereador não são atendidas e nada é feito para a cidade e para
melhorar a vida da população. Nesse contexto, afirma que é difícil ser Vereador e se sente envergonhado por não conseguir realizar serviços em prol do Município. Comenta
que, juntamente com o Vereador Marcelo de Araujo, viram três viaturas da Guarda
Municipal estacionadas e sem uso no pátio da Prefeitura, enquanto a cidade se ressente
da falta de segurança, necessitando de reparos, que poderiam ser realizados com parcos
recursos. Aponta falhas na área da saúde, como falta de medicamentos e exames e diz
que o hospital não dispõe de nenhum recurso para atender a população, somente médicos prepotentes, caracterizando o pessoal da Secretaria de Saúde como desumano, la-

mentando essas circunstâncias. Roga ao Prefeito para que pessoas de Campo Limpo
Paulista ocupem cargos públicos, não forasteiros. Agradece o atendimento prestado pelos socorristas das ambulâncias no caso que cita e agradece ao Vereador Marcelo de
Araujo por conseguir junto ao Deputado uma ambulância para a cidade. Manifesta-se o
Vereador Marcelo de Araujo e cumprimenta a Mesa e a assistência. Comenta que foram
apresentadas Indicações, Moções e oficíos pedindo providências ao Executivo Municipal
quanto aos problemas do Parque Santana, sem atendimentos, fato que justificaria a
apresentação de eventual Requerimento. Explica que os problemas do Parque Santana
se referem à jurisdição, eis que a responsabilidade politíco-administrativa do bairro se
divide entre as cidades de Francisco Morato e Campo Limpo Paulista, está devendo
ficar com a manutenção das ruas já que cobra IPTU e aquela com a manutenção da
iluminação. Anuncia a visita que fará à Prefeita de Francisco Morato para tratar desses
assuntos do Parque Santana, convidando os Vereadores. Comenta que em janeiro fez
pedido de Emenda Parlamentar ao Deputado e pastor da Igreja Quadrangular, da qual
faz parte, Carlos Cesar, e hoje Campo Limpo Paulista foi contemplado com uma ambulância no valor de R$.120.000,00, agradecendo o Deputado por essa verba conquistada.
Faz uso da palavra o Vereador Leandro Bizetto e primeiramente cumprimenta a assistência e Vereadores. Externa sua insatisfação e repúdio para com a administração do
Dr. Japim, que não concederá revisão geral dos salários dos servidores públicos, alegando que já atingiu o limite de 54% do orçamento com a folha de pagamento. Frisa que a
situação é fácil de resolver, se o Prefeito mandasse embora os “Aspone” que ganham
bem, pois assim economizaria uma boa quantia para fazer a revisão daqueles funcionários que trabalham muito pelo Município, citando, como exemplo, nomes de alguns servidores que se encontram na assistência. Repudia ainda a Secretaria de Segurança Integrada instituída só para criar cargos já que nada fez, haja vista a falta de segurança que
impera na cidade. Ainda sobre a Secretaria de Segurança Pública, repudia as condições
de trabalho desumanas oferecidas aos guardas municipais, os quais, sem coletes para
trabalhar, portam armas nos dias de jogos, com riscos de serem tomadas em eventuais
tumultos e brigas, levando perigo à integridade física. Comenta que em resposta aos ofícios encaminhados pelos Vereadores, o Executivo somente comunica que o assunto foi
enviado ao Departamento competente e este não envia resposta e nem informa providências tomadas aos Vereadores, com exceção feita à Secretaria de Obras, que os responde. Passa a repudiar a Secretaria de Saúde pela falta de medicamentos e insumo para atendimento da população. Ocorre substituição na Presidência, assumindo o VicePresidente, Vereador Marcelo de Araujo, para manifestar-se, na tribuna, o titular, Vereador Denis Roberto Braghetti. Cumprimenta a Mesa e a assistência, enaltece a presença do doutor Paulo Martinelli e o empenho de servidores presentes no auditório que
cita. Diz do seu apoio aos servidores públicos municipais quanto ao tão almejado plano
de carreira e outras necessidades. Espera que o Prefeito Municipal atenda às necessidades dos servidores, inclusive com relação à concessão de revisão geral do salário em
atenção à data base criada no mês de julho em 2011, quando também era Vereador.
Aborda a reunião ocorrida na última sexta-feira, no recinto da Câmara, com o presidente da Comissão de Segurança da 33ª Subseção da OAB de Jundiaí e outras pessoas que
cita, na qual ficou decidida a realização de uma nova reunião com autoridades e pessoas
relacionadas com a segurança pública para a discussão do problema de insegurança que
enfrenta Campo Limpo Paulista. Diante dessas providências, afirma que o Legislativo
está trabalhando em prol da segurança da cidade. 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. A 1ª Secretaria efetua a leitura

da seguinte Ordem do Dia: a) Projeto de Lei nº 2.734, do Vereador Marcelo de Araujo,
instituindo o “Programa Campo Limpo (Bem) Mais Limpo”, para segunda discussão e
votação; b) Projeto de Lei n° 2.737, do Vereador Marcelo de Araujo, estabelecendo a
prática da divulgação de inscritos para as vagas nas Escolas Municipais de Educação
Infantil, para primeira discussão e votação; c) Projeto de Lei n° 2.738, do Vereador
Evandro Giora, dispondo sobre o reaproveitamento de água pluvial nas escolas públicas
municipais, através da implantação de cisternas, para primeira discussão e votação; d)
Projeto de Lei n° 2.739, do Vereador Marcelo de Araujo, instituindo o “Projeto Legislatura Participativa”, para primeira discussão e votação. A seguir, o senhor Presidente
esclarece que o Projeto de Lei nº 2.738, 3º item da Ordem do Dia, fora retirado pelo
autor e arquivado. Esclarece ainda que, além das demais matérias ali constantes, foram
incluídas e serão deliberadas as Moções transferidas do Expediente de números 1.760 a
1.769 por urgência determinada pelo número regimental de subscrições. Pede a palavra
a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima e requer a imposição do regime de urgência aos Projetos de Lei números 2.734, 2.738 e 2.739, já constante na Ordem do Dia, para
que fossem deliberados em discussão e votação únicas e ao Projeto de Lei Complementar nº 633, para que esse fosse incluído na Ordem do Dia e apreciado em discussão e votação únicas, bem como a votação em bloco das Moções números 1.760 a 1.769. Em 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.A seguir, o senhor Presidente passa para o primeiro item
da Ordem do Dia, colocando o Projeto de Lei nº 2.734 em segunda discussão, sem debates. Em segunda votação, é o Projeto de Lei nº 2.734 aprovado por unanimidade. Prosseguindo com a Ordem do Dia, o senhor Presidente coloca em apreciação o Projeto de Lei
nº 2.737, sob regime de urgência aprovado. Solicita então, ao Assessor Legislativo, a leitura do parecer jurídico ao Projeto em exame. Em seguida, o Senhor Presidente solicita
os pareceres verbais das Comissões de Justiça e Redação, de Finanças, Contas e Orçamento e de Educação, Cultura, Esportes e Meio Ambiente que opinam pela aprovação
do Projeto de Lei nº 2.737. A seguir, vai submetido o Projeto de Lei nº 2.737 à discussão única, manifestando-se o Vereador Marcelo de Araujo. Em votação única, o Projeto
de Lei nº 2.737 é aprovado por unanimidade. Dando sequência à Ordem do Dia, o Senhor Presidente solicita ao Assessor Legislativo a leitura do parecer da Assessoria Jurídica ao Projeto de Lei nº 2.739. Em seguida, o Senhor Presidente solicita os pareceres
verbais das Comissões Permanentes de Justiça e Redação e de Finanças, Contas e Orçamento, todas unânimes pela aprovação. Colocado em discussão única, manifesta-se o
Vereador Marcelo de Araujo. Colocado em votação única, o Projeto de Lei nº 2.739 é
aprovado por unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente coloca em apreciação o Projeto de Lei Complementar nº 633, sob regime de urgência. O Senhor Presidente solicita,
então, ao Assessor Legislativo a leitura do parecer jurídico ao Projeto de Lei Complementar nº 633. Em seguida, solicita os pareceres verbais das Comissões Permanentes de
Justiça e Redação, de Finanças, Contas e Orçamento e de Saúde e Assistência Social,
que opinam favoravelmente. Colocado em discussão única, não há registro de manifestação dos Senhores Vereadores. Colocado em votação única, o Projeto de Lei Complementar nº 633 é aprovado por unanimidade. Passa-se à apreciação do Requerimento nº
2.567, que colocado em discussão única, há a manifestação do Vereador Marcelo de
Araujo. Submetido à votação única, é o Requerimento nº 2.567 aprovado por unanimidade.O Senhor Presidente coloca em discussão única o Requerimento nº 2.568, pedem a
palavra e manifestam-se os Vereadores Evandro Giora, Marcelo de Araujo e Leandro
Bizetto. Em votação, é o Requerimento nº 2.568 aprovado pela maioria de oito (08) votos
favoráveis a quatro (04) contrários dos Vereadores Ana Paula Casamassa de Lima, Daniel Mantovani de Lima, Jurandi Rodrigues Caçula e Cristiane Friolim Damasceno.É
apreciado o Requerimento nº 2.569. O senhor Presidente coloca em discussão única o

Requerimento nº 2.569, sem debates. Segue com a votação única, na qual o Requerimento nº 2.569 é aprovado por unanimidade. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicita
à Comissão Permanente de Justiça e Redação parecer acerca do Bloco das Moções números 1.760 a 1.769, que opina pela aprovação. Em discussão única, não há manifestação dos senhores Vereadores. A seguir, 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. Inscreve-se o Vereador Evandro Giora que se manifesta e agradece ao Deputado Estadual Junior Aprillanti pelas Emendas Parlamentares apresentadas, em atenção ao pedido do Vereador ,
conseguindo verba para a entidade de Campo Limpo Paulista que cuida de dependentes
químicos e para a Secretaria de Obras e pela sua interferência junto ao DER para a
construção de rotatória no Jardim Vista Alegre, obra que já foi insistentemente pleiteada por inúmeros Vereadores, que ora só depende de orçamento para ser edificada. Continua agradecendo ao Deputado Estadual Junior Aprillanti por ter comtemplado o
GRENDAC com verba estadual. Sem mais Vereadores inscritos para falar e nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente agradece a presença de todos e declara encerrada
a 12ª Sessão Ordinária da 13ª Legislatura, de cujos trabalhos foi lavrada a presente Ata,
que aprovada na Sessão Ordinária de 01 de agosto de 2017, vai assinada pelos integrantes da Mesa.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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