ATA DA 036a. SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO
PAULISTA
- 13a. LEGISLATURA
Aos dezoito dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, 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 dezoito horas e trinta e cinco minutos, constatase a presença dos Senhores Vereadores ANA PAULA CASAMASSA DE LIMA, ANTONIO FIAZ CARVALHO, CRISTIANE FRIOLIM DAMASCENO, DANIEL MANTOVANI 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 lançadas na Folha de Presença respectiva. Com o número
legal de Vereadores presentes, são declarados abertos os trabalhos da trigésima sexta
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, solicita e obtém, em cumprimento ao Regimento Interno da Casa, a leitura do trecho da Bíblia Sagrada: Salmos,
Capítulo 16, versículo 8, por intermédio do Vereador Valdir Antonio Arenghi. Prosseguindo com o Expediente, o Senhor Presidente coloca em discussão a Ata da 35ª Sessão
Ordinária de 04 de setembro de 2018, 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 15, relativo ao período de cinco a dezoito de setembro do ano de dois mil e dezoito, 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/2018. A seguir, o Senhor Presidente solicita para a primeira Secretária, Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima, a leitura das Indicações números 9.078 a 9.080 e
ao segundo Secretário, a leitura das Indicações números 9.081 a 9.083, no que foi atendido, que seguem: 9.078 a 9.080 do Vereador Valdir Antonio Arenghi: 9.078, propondo a
troca da tampa do bueiro localizado na Rua Groelândia, Jardim América; 9.079, sugerindo a implantação de obstáculos transversais na Rua Oswaldo Grandisoli, Vila Industrial; 9.080, indicando seja implantado obstáculo transversal na Rua América do Sul,
Vila Industrial, na altura do número 127; 9.081 do Vereador Marcelo de Araujo, dispondo sobre a abertura e construção de um acesso junto ao muro da EMEF Prof. Luiz
de Carvalho na Vila Chacrinha, pavimentado e prioritário aos veículos de transporte
escolar para embarque e desembarque das crianças; 9.082 e 9.083 do Vereador Denis
Roberto Braghetti: 9.082, sugerindo a instalação de uma faixa elevada para travessia de
pedestres na Rua Nove de Julho, na altura do número 93, próximo ao Condomínio existente no bairro Jardim California; e 9.083, propondo a manutenção das instalações da
iluminação pública das vielas existentes na Vila Olímpia, trocando as luminárias queimadas. Em seguida, o Senhor Presidente passa a proclamar seu despacho favorável as
Indicações lidas, encaminhando-as ao Chefe do Executivo. A seguir, o senhor Presidente
solicita a primeira Secretária que faça a leitura dos fechos dos Requerimentos números:
2.582, do Vereador Evandro Giora, solicitando informações ao Executivo sobre os pregões realizados para contratação de serviços de fresagem e de recapeamento de vias públicas nas modalidades e nos processos que cita, indicando as ruas a serem beneficiadas;
2.583, do Vereador Evandro Giora, solicitando informações ao Executivo sobre a efetiva
liberação e utilização dos recursos advindos de Emendas Parlamentares que relaciona;

e 2.586, do Vereador Marcelo de Araujo, solicitando a convocação do Secretário Municipal de Obras e Planejamento para, no dia 27 de setembro de 2018, às 19:00, prestar esclarecimentos aos Vereadores sobre a realização de obras, paralisação de obras, cronogramas, implantação do Plano de Resíduos Sólidos no município e outros assuntos de interesse da pasta. Finali-

zada a leitura, o senhor Presidente proclama a transferência dos Requerimentos números 2.582, 2.583 e 2.586 para a Ordem do Dia, para deliberação em discussão e votação
únicas. Prosseguindo, o senhor Presidente solicita ao Assessor Legislativo a leitura, para
conhecimento do Plenário, das proposituras protocoladas na Casa, que seguem: a) Moção nº 1.899, dos Vereadores Evandro Giora e Marcelo de Araujo, que apela, em reiteração, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campo Limpo Paulista para
que determine providências junto à Secretaria de Serviços Urbanos no sentido de realizar serviços urgentes de motonivelamento e conservação das Ruas do Bairro Saint James I e II; b) Moção nº 1.903, do Vereador Marcelo de Araujo, de apelo ao senhor Prefeito Municipal para que determine providências visando instalar obstáculo transversal,
bem como placas de sinalização na altura do nº 2588 da Estrada da Bragantina; c) Moção nº 1.904, da Vereadora Cristiane Friolim Damasceno, que aplaude a realização dos
“JOGOS ESCOLARES” por seu Comitê Organizador, notadamente na pessoa do Secretário Municipal de Esportes e Lazer e demais membros, funcionários, Professores e
Diretores de Escolas, bem como a todos àqueles que direta ou indiretamente concorrem
para a realização do evento; e d) Projeto de Lei nº 2.813, do Executivo, dispõe sobre a
instituição da Imprensa Oficial do Município de Campo Limpo Paulista. Com a palavra
a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima requer a dispensa da leitura do inteiro teor
das proposituras protocoladas: Moções números 1.899, 1.903, 1.904 e Projeto de Lei nº
2.813, por já haver cópias distribuídas aos Vereadores, lendo-se somente as Ementas das
Moções e a Mensagem do Projeto. A seguir, o Senhor Presidente coloca o requerimento
verbal apresentado pela Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima em discussão, não
havendo debates dos senhores Vereadores. Segue com a sua votação, na qual é aprovado
por unanimidade. Em seguida, o senhor Presidente solicita ao Assessor Legislativo a
leitura das Ementas das Moções e da Mensagem do Projeto, objetos do requerimento
aprovado. Concluída a leitura, o Senhor Presidente coloca à disposição das Comissões
Permanentes da Casa, iniciando-se pela Comissão de Justiça e Redação, o Projeto de Lei
nº 2.813 para elaboração de pareceres. Proclama também que as Moções números
1.899, 1.903 e 1.904 obtiveram as subscrições regimentais, determinando a inclusão dessas proposituras 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 Marcelo de Araujo
cumprimenta a Mesa e assistência e passa a abordar o abandono da cidade, citando a
falta de medicamentos e médicos especializados, de manutenção, de segurança e principalmente de falta de informação para a população. Acrescenta que apresentou vários
Projetos e Indicações, com sugestões que não são aceitas e não são implantadas pelo
Executivo. Que o Tribunal de Conta apontou falta de investimentos na Educação e o
Executivo não vem observando o apontamento. Diz que a Prefeitura está carente de controle interno e que se houvesse , muitas irregularidades nas licitações não ocorreriam.
Aborda seu requerimento de informações que foi rejeitado, diante do que, seguiu o conselho de Vereadores da situação e foi solicitar as informações diretamente à Prefeitura,
relatando como procedeu e os entraves a respeito, frisando que até o momento não recebeu as informações. Mostra-se indignado com o fato, diz que não é palhaço e que, se em
determinado prazo não receber as informações, irá levar o caso à Promotoria Pública.
Sem mais Vereadores inscritos para o uso da palavra, o Senhor Presidente suspende os
trabalhos por cinco minutos, decorridos os quais, com nova chamada respondida pelos
Vereadores anteriormente nominados, reabre-se a Sessão, com quórum para deliberação, já em fase de Ordem do Dia. Prosseguindo, o senhor Presidente solicita para a

primeira Secretaria, Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima, que faça a leitura da
Ordem do Dia, no que foi atendido, composta pelo Projeto de Lei Complementar nº 653,
do Executivo, que institui, nos termos do art. 182, § 4º da Constituição Federal, os instrumentos para o cumprimento da Função Social da Propriedade Urbana no Município
de Campo Limpo Paulista e dá outras providências, para primeira discussão e votação.
A seguir, a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima pede o uso da palavra e requer a
imposição do regime de urgência ao Projeto de Lei Complementar nº 653, constante na
Ordem do Dia, para que fosse apreciado em discussão e votação únicas. Aprovado o requerimento verbal apresentado pela Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima, por
unanimidade e sem debates na respectiva fase de discussão, o Projeto de Lei Complementar nº 653 é apreciado em discussão e votação únicas. O Senhor Presidente solicita
ao Assessor Legislativo a leitura do parecer escrito da Assessoria Jurídica ao Projeto em
exame. Prosseguindo, proclama a apresentação da Emenda nº 01 ao Projeto de Lei
Complementar nº 653, solicitando sua leitura, que é efetuada pela Assessor Jurídico. Em
seguida, passa a colher o parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação à Emenda nº
01, que se manifesta favorável. Segue com sua discussão, sem debates. Em votação, a
Emenda nº 01 ao Projeto de Lei Complementar nº 653 é aprovada pela maioria de oito
(08) votos a quatro (04). Votam pela aprovação da Emenda os Vereadores Ana Paula
Casamassa de Lima, Antonio Fiaz Carvalho, Cristiane Friolim Damasceno, Daniel Mantovani Lima, José Riberto da Silva, Jurandi Rodrigues Caçula, Paulo Pereira dos Santos
e Valdir Antonio Arenghi. Votam pela rejeição da Emenda nº 01 ao Projeto de Lei
Complementar nº 653 os Vereadores Evandro Giora, Dulce do Prado Amato, Leandro
Bizetto e Marcelo de Araujo. Prossegue com a apreciação do Projeto de Lei Complementar nº 653, já emendado. O senhor Presidente colhe os pareceres verbais das Comissões de Justiça e Redação, de Finanças , Contas e Orçamento, de Obras e Serviços Públicos e de Educação, Cultura, Esportes e Meio Ambiente, exarados favoravelmente à
matéria. O Senhor Presidente submete o Projeto de Lei Complementar nº 653 à discussão única, manifestando-se os Vereadores Marcelo de Araujo, Denis Roberto Braghetti e
Leandro Bizetto. Submetido à votação única, é o Projeto de Lei Complementar nº 653
aprovado pela maioria de oito (08) votos a quatro (04). Votam pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 653 os Vereadores Ana Paula Casamassa de Lima, Antonio
Fiaz Carvalho, Cristiane Friolim Damasceno, Daniel Mantovani Lima, José Riberto da
Silva, Jurandi Rodrigues Caçula, Paulo Pereira dos Santos e Valdir Antonio Arenghi.
Votam pela rejeição do Projeto de Lei Complementar nº 653 os Vereadores Evandro
Giora, Dulce do Prado Amato, Leandro Bizetto e Marcelo de Araujo. A seguir, a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima solicita e obtém o uso da palavra e requer a imposição do regime de urgência ao Projeto de Lei Complementar nº 658 e ao Projeto de Lei nº
2.813, bem como a votação em bloco das Moções números 1.899, 1.903 e 1.904. O Senhor
Presidente submete à discussão o requerimento verbal apresentado pela Vereadora Ana
Paula Casamassa de Lima e, sem debates, submete-o à votação, resultando aprovado
por unanimidade. Em atenção ao requerimento verbal aprovado, o senhor Presidente
coloca em apreciação o Projeto de Lei Complementar nº 658, sob regime de urgência, e
solicita ao Assessor Legislativo a leitura do parecer da Assessoria Jurídica. Proclama
que foram apresentadas duas Emendas ao Projeto de Lei Complementar nº 658, determinando ao Assessor Jurídico a leitura da Emenda nº 01. Finalizada a leitura da
Emenda nº 01, o senhor Presidente colhe o parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação, que opina pela aprovação da Emenda nº 01. Submetida à discussão, não há debates. Submetida à votação, a Emenda nº 01 é aprovada por unanimidade.A seguir, o senhor Presidente coloca em apreciação a Emenda nº 02, determinando ao Assessor Jurídico a sua leitura. Finalizada a leitura, o senhor Presidente colhe o parecer verbal da
Comissão de Justiça e Redação, que opina pela aprovação da Emenda nº 02. Submetida
à discussão, não há debates. Submetida à votação, a Emenda nº 02 é aprovada por una-

nimidade. Prossegue com a apreciação do Projeto de Lei Complementar nº 658, já
emendado. O senhor Presidente colhe os pareceres verbais das Comissões Permanentes
de Justiça e Redação, de Finanças, Contas e Orçamento, de Obras e Serviços Públicos e
de Saúde e Assistência Social, cada qual a seu turno e sem divergência, opinando pela
aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 658. Submetido o Projeto de Lei Complementar nº 658 à discussão única, não há debates. Submetido à votação única, é o
Projeto de Lei Complementar nº 658 aprovado por unanimidade. Aprecia-se o Projeto
de Lei nº 2.813, sob regime de urgência. Atendendo solicitação do senhor Presidente, o
Assessor Jurídico efetua a leitura do parecer escrito da Assessoria Jurídica ao Projeto
em exame. Em seguida, o senhor Presidente passa a colher os pareceres verbais das Comissões de Justiça e Redação, de Finanças, Contas e Orçamento e de Obras e Serviços
Públicos, todos manifestando sua aquiescência ao Projeto de Lei nº 2.813. Em seguida, o
senhor Presidente submete à discussão única o Projeto de Lei nº 2.813 e, sem debates, à
votação única, resultando aprovado por unanimidade. A seguir, o senhor Presidente
coloca em discussão única o Requerimento nº 2.582, manifestam-se na tribuna, sucessivamente, os Vereadores Evandro Giora, Leandro Bizetto, Ana Paula Casamassa de Lima, novamente Evandro Giora na condição de autor da propositura, Marcelo de Araujo, novamente Leandro Bizetto na condição de líder do Partido, Denis Roberto Braghetti
após ser substituído, reassumindo os trabalhos em seguida, e novamente Ana Paula Casamassa de Lima pela liderança. Colocado o Requerimento nº 2.582 em votação única, é
rejeitado pela maioria de nove (09) votos a três (03). Votam pela rejeição do Requerimento nº 2.582 os Vereadores Ana Paula Casamassa de Lima, Antonio Fiaz Carvalho,
Cristiane Friolim Damasceno, Daniel Mantovani de Lima, José Riberto da Silva, Jurandi Rodrigues Caçula, Leandro Bizetto, Paulo Pereira dos Santos e Valdir Antonio Arenghi. Votam pela aprovação do Requerimento nº 2.582 os Vereadores Dulce do Prado
Amato, Evandro Giora e Marcelo de Araujo. A seguir, o senhor Presidente coloca em
discussão única o Requerimento nº 2.583, manifestam-se na tribuna, sucessivamente, os
Vereadores Ana Paula Casamassa de Lima, Evandro Giora e Marcelo de Araujo. Colocado o Requerimento nº 2.583 em votação única, é rejeitado pela maioria de nove (09)
votos a três (03). Votam pela rejeição do Requerimento nº 2.583 os Vereadores Ana Paula Casamassa de Lima, Antonio Fiaz Carvalho, Cristiane Friolim Damasceno, Daniel
Mantovani de Lima, José Riberto da Silva, Jurandi Rodrigues Caçula, Leandro Bizetto,
Paulo Pereira dos Santos e Valdir Antonio Arenghi. Votam pela aprovação do Requerimento nº 2.583 os Vereadores Dulce do Prado Amato, Evandro Giora e Marcelo de
Araujo. A seguir, o senhor Presidente coloca em discussão única o Requerimento nº
2.586, manifestando-se na tribuna o Vereador Marcelo de Araujo. Colocado o Requerimento nº 2.586 em votação única, é rejeitado pela maioria de sete (07) votos a cinco (05).
Votam pela rejeição do Requerimento nº 2.586 os Vereadores Ana Paula Casamassa de
Lima, Antonio Fiaz Carvalho, Daniel Mantovani de Lima, José Riberto da Silva, Jurandi Rodrigues Caçula, Paulo Pereira dos Santos e Valdir Antonio Arenghi. Votam pela
aprovação do Requerimento nº 2.586 os Vereadores Cristiane Friolim Damasceno, Dulce
do Prado Amato, Evandro Giora, Leandro Bizetto e Marcelo de Araujo. O senhor Presidente coloca em apreciação o bloco das Moções de números 1.899, 1.903 e 1.904. Solicita o parecer verbal da Comissão Permanente de Justiça e Redação ao bloco das Moções, que opina favoravelmente. Em votação única, é aprovado por unanimidade o bloco das Moções de números 1.899, 1.903 e 1.904. Esgotada a pauta, 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, o senhor Presidente cumprimenta e parabeniza os funcionários aniversariantes do
mês de setembro que especifica. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradece a presença de todos e declara encerrada a Sessão, de cujos trabalhos vai lavrada a

presente Ata, que aprovada na Sessão Ordinária de 02 de outubro de 2018, vai assinada
pelos integrantes da Mesa.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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