ATA DA 041a. SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO
PAULISTA
- 13a. LEGISLATURA
Aos vinte e sete dias do mês de novembro 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 dezenove horas e vinte minutos, constata-se 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 quadragésima 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, solicita e obtém, em cumprimento ao Regimento Interno da Casa, a leitura do trecho da Bíblia Sagrada: Jô, capítulo 42,
versículos 2, por intermédio do Vereador Valdir Antonio Arenghi. Em seguida, o Senhor
Presidente coloca à disposição do Plenário o Boletim Informativo nº 20, relativo ao período de catorze a vinte e sete de novembro do ano de dois mil e dezoito, relatando as correspondências recebidas nesta Casa Legislativa. A seguir, o Senhor Presidente solicita
para a primeira Secretária, Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima, a leitura das Indicações que seguem: nº 9.095 do Vereador Marcelo de Araujo, propondo estudos para
substituir o revestimento vegetal - gramado - do canteiro central da Estrada Bragantina,
em toda sua extensão, por piso de blocos intertravados de concreto; nº 9.096 da Vereadora Dulce do Prado Amato, sugerindo verificar a causa do afundamento da pavimentação da Rua Maria Rita Lopes, na esquina com a Rua Bezerra de Menezes, na Vila Cardoso, corrigindo-a e, em seguida, recuperar a pavimentação asfáltica daquele trecho de
via pública; nº 9.097 da Vereadora Dulce do Prado Amato, indicando operação “tapaburacos” na Avenida 1º de Dezembro, entre o Jardim Marsola e o Jardim Corcovado; nº
9.098 da Vereadora Dulce do Prado Amato, propondo seja realizada operação tapa buracos na esquina da Rua Francisco Miguel com a Rua Campos Salles; e nº 9.099 do Vereador Denis Roberto Braghetti, sugerindo providências no sentido de que seja recuperada a pavimentação asfáltica do trecho da Rua Hugo Sardela, no Jardim Vera Regina,
defronte ao posto de Saúde ali existente. 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 do
fecho do Requerimento nº 2.590, do Vereador Denis Roberto Braghetti, subscrito pelos
Vereadores Dulce do Prado Amato, Evandro Giora e Marcelo de Araujo e apresentado
sob o regime de urgência, solicitando informações ao Executivo sobre a previsão da realização de manutenções necessárias nas estradas de terra de nosso município, notadamente nas existentes no Distrito de Botujuru e, se programadas, apresentar o cronograma de obras. Finalizada a leitura, o senhor Presidente anuncia que o Requerimento nº
2.590 foi apresentado em urgência, devendo a imposição do regime de urgência ser
apreciada pelo Plenário, colocando-a, primeiramente, em discussão. Manifesta-se o Vereador Marcelo de Araujo. Prosseguindo, o senhor Presidente submete a imposição do
regime de urgência ao Requerimento nº 2.590 em votação única, resultando aprovada
por unanimidade, diante do que, o senhor Presidente proclama a transferência do Requerimento nº 2.590 para a Ordem do Dia, para deliberação em discussão e votação úni-

cas. O senhor Presidente solicita ao Assessor Legislativo a leitura, para conhecimento do
Plenário, das proposituras protocoladas na Casa, que seguem: Projeto de Lei nº 2.819 do
Vereador Marcelo de Araujo, que dispõe sobre a gratuidade no transporte público coletivo aos agentes comunitários de saúde; b) Projeto de Lei nº 2.820 do Executivo, que dispõe sobre a ampliação e manutenção de carga horária para Educador da Educação
Fundamental II, conforme disciplina a Lei Federal 11738/2008, mediante opção do servidor; c) Moção nº 1.912 da Vereadora Dulce do Prado Amato, que apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campo Limpo Paulista para que determine à Secretaria de Serviços Urbanos providências no sentido de que sejam realizados serviços urgentes de conservação da Rua Geni Stefani, no Colina do Pontal, através de motonivelamento e cascalhamento do leito, bem como a capinação e limpeza da viela e quadra de
lazer existente no citado local; d) Moção nº 1.913 da Vereadora Dulce do Prado Amato,
que apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município por providências no sentido
de determinar urgentes vistorias nos viadutos, pontes e passarelas existentes em nosso
município; e) Moção nº 1.914 do Vereador Marcelo de Araujo, que apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal por providências no sentido de que seja realizado competente serviço de recapeamento na Rua Francisco Miguel, notadamente na altura do
Posto de Saúde Central UBS, início da Estrada Faustino Bizetto; f) Moção nº 1.915 do
Vereador Denis Roberto Braghetti, que apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que determine providências visando abertura de processo administrativo com
finalidade de promover a aquisição prévia do “Kit Escolar” aos alunos da rede pública
municipal possibilitando sua entrega logo no início do ano letivo; g) Moção nº 1.916 do
Vereador Marcelo de Araujo, que apela ao Ilustríssimo Comandante do Pelotão Policial
Militar local por providências no sentido de implantar e manter policiamento ostensivo
nos Bairros mais distantes do centro da cidade, notadamente no Distrito de Botujuru,
visando coibir a ação dos ladrões e assaltantes que estão levando a intranqüilidade à
população campo-limpense. Com a palavra a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima
requer a dispensa da leitura do inteiro teor das proposituras protocoladas: Projetos de
Lei números 2.819 e 2.820 e Moções números 1.912 a 1.916, por já haver cópias distribuídas aos Vereadores, lendo-se somente as Ementas das Moções e Justificativa ou Mensagem dos Projetos. Prosseguindo, o senhor Presidente coloca em votação o requerimento
verbal apresentado pela Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima, que é aprovado por
unanimidade. Em seguida, o senhor Presidente solicita ao Assessor Legislativo a leitura
da Justificativa do Projeto de Lei nº 2.819 e a Mensagem do Projeto de Lei nº 2.820 e as
Ementas das Moções 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, os Projetos de Lei números 2.819 e 2.820 e tendo em
vista que as Moções números 1.912 a 1.916 obtiveram as subscrições regimentais, determina 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 a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima aborda seu descontentamento com a falta de manutenção da cidade, cujas ruas estão todas esburacadas e cheia de matos. Salienta o péssimo estado do piso das estradas de terra. Diz que é preciso melhorar muito e que o Secretário Municipal da Pasta não está preocupado com a cidade. Passa a abordar o projeto
“Bate Coração” que se iniciará no próximo ano, com muitas atividades para os munícipes, com reflexos positivos para a saúde local e que, como Enfermeira, irá contribuir
para com a população. Finaliza manifestando seu apoio à Campanha Novembro Azul.
Com a palavra o Vereador Marcelo de Araujo reforça o abordado pela Vereadora Ana
Paula Casamassa de Lima sobre a falta de manutenção das vias públicas da cidade,
acrescentando que considera pior a falta de informação sobre esses serviços a serem executados. Diz que o governo municipal atual não faz “jus” ao seu slogan: “coragem para

fazer diferente”. Comenta sobre os dias das audiências públicas agendados pelo Executivo para discutir o Plano Diretor, que coincidem com as datas das Sessões da Câmara,
impedindo a participação dos Vereadores, o que repudia. Aborda seu Projeto sobre a
gratuidade no transporte público coletivo aos agentes comunitários de saúde, os quais
prestam serviços essenciais à população, confiante na aprovação pela Câmara e sanção
da Lei pelo Prefeito. Ocorre substituição na presidência para manifestar-se, na tribuna,
o titular, Vereador Denis Roberto Braghetti. Com a palavra, o Vereador Denis Roberto
Braghetti convida todos os Vereadores para prestigiarrm a reunião do CONSEG a ser
realizada no dia 04 de novembro, terça-feira, oportunidade em que serão debatidos assuntos de interesse do Município. Frisa que no final de ano o índice de criminalidade
aumenta, especialmente os casos de furto. Aborda a falta de participação da população
nas audiências sobre o Plano Diretor, acrescentando a importância do envolvimento de
todos nesse projeto. Sem mais Vereadores inscritos para o uso da palavra, o Senhor Presidente suspende os trabalhos por cinco minutos, decorrido os quais, reabre-se a Sessão,
determinando nova chamada respondida pelos Vereadores anteriormente nominados,
com quórum para deliberação, já em fase de Ordem do Dia. A seguir, a primeira Secretária, Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima, atendendo pedido do Presidente, efetua a leitura da Ordem do Dia, composta pelo Projeto de Lei nº 2.807 do Vereador Marcelo de Araujo, dispondo sobre resultados das Indicações ao Poder Executivo Municipal
e o envio de resposta ao Legislativo, para primeira discussão e votação; pelo Projeto de
Lei nº 2.816 do Vereador Evandro Giora, dispondo sobre a isenção do pagamento da
taxa de inscrição em concursos para provimento de cargo efetivo e processos seletivos do
Executivo e Legislativo da cidade, para primeira discussão e votação; pelo Projeto de
Lei nº 2.817 do Vereador Marcelo de Araujo, determina que no Município, as obras
públicas que se encontram paralisadas sejam informadas no site oficial da Prefeitura,
indicando os motivos, o tempo de interrupção e a possível data para a sua continuidade e
término, para primeira discussão e votação; e pela Moção nº 1.910 do Vereador Denis
Roberto Braghetti e outros, de repudio ao Excelentissimo Senhor Prefeito do Município
por não atender os pedidos da população e, sem qualquer justificativa, ignorar as rogativas do Legislativo no sentido de melhor esclarecer e/ou reconsiderar as disposições do
Decreto Municipal nº 6.637, de 08/10/2018, para discussão e votação únicas. Prosseguindo, o senhor Presidente coloca em apreciação o Projeto de Lei nº 2.807. Solicita então,
ao Assessor Legislativo, a leitura do respectivo parecer jurídico. Em seguida, o Senhor
Presidente solicita os pareceres verbais das Comissões de Justiça e Redação e de Finanças, Contas e Orçamento e de Obras e Serviços Públicos que opinam pela aprovação do
Projeto. A seguir, vai submetido o Projeto de Lei nº 2.807 em primeira discussão, manifestando-se o Vereador Marcelo de Araujo. Em primeira votação, o Projeto de Lei nº
2.807 é aprovado por unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente coloca em apreciação
o Projeto de Lei nº 2.816, em primeiro turno, solicitando a leitura do parecer jurídico.
Após a leitura do parecer jurídico, o senhor Presidente passa a colher os pareceres verbais das Comissões de Justiça e Redação, de Finanças, Contas e Saúde e Assistência Social, que são favoráveis ao projeto em exame. Em primeira discussão, manifesta-se o
Vereador Evandro Giora. Submetido o Projeto de Lei nº 2.816 em primeira votação, é
aprovado por unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente coloca em apreciação o Projeto de Lei nº 2.817, 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 opinam favoravelmente à propositura.
Segue com a discussão única do Projeto de Lei nº 2.817, manifestando-se o Vereador
Marcelo de Araujo. Em primeira votação, o Projeto de Lei nº 2.817 é aprovado por
unanimidade. Prosseguindo, o senhor Presidente coloca em deliberação a Moção nº
1.910. Colhe o parecer verbal da Comissão Permanente de Justiça e Redação, favorável

à propositura. Submetido a Moção nº 1.910 em discussão única, manifesta-se na tribuna
o Vereador Denis Roberto Braghetti, após ter sido substituído pelo Vice-Presidente, reassumindo em seguida os trabalhos. Manifestam-se, ainda, sucessivamente, os Vereadores Ana Paula Casamassa de Lima, Marcelo de Araujo, Leandro Bizetto, Denis Roberto
Braghetti pela autoria, após ter sido substituído pelo Vice-Presidente, reassumindo em
seguida os trabalhos, novamente Ana Paula Casamassa de Lima pela liderança, novamente Leandro Bizetto pela liderança e novamente Marcelo de Araujo pela autoria.
Submetido em votação única, a Moção nº 1.910 é rejeitada pela maioria de nove votos a
três. Votam pela rejeição os Vereadores Ana Paula Casamassa de Lima, Antonio Fiaz
Carvalho, Cristiane Friolim Damasceno, Daniel Mantovani Lima, José Riberto da Silva, Jurandi Rodrigues Caçula, Leandro Bizetto, Paulo Pereira da Silva e Valdir Antonio Arenghi. Votam pela aprovação da Moção nº 1.910 os Vereadores Dulce do Prado
Amato, Evandro Giora e Marcelo de Araujo. A seguir, o senhor Presidente coloca em
discussão única o Requerimento nº 2.590. Manifestam-se os Vereadores Marcelo de
Araujo, Ana Paula Casamassa de Lima, Evandro Giora e Denis Roberto Braghetti, este
após ter sido substituído pelo Vice-Presidente, Vereador Marcelo de Araujo, reassumindo em seguida os trabalhos. Colocado o Requerimento nº 2.590 em votação única, é
aprovado por unanimidade. O senhor Presidente coloca em apreciação o bloco das Moções de números 1.912 a 1.916. Solicita o parecer verbal da Comissão Permanente de
Justiça e Redação ao bloco das Moções, que opina favoravelmente. Em discussão única,
não há debates dos senhores Vereadores. Em votação única, o bloco das Moções números 1.912 e 1.916 é aprovado por unanimidade. 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. Com a palavra o Vereador Marcelo
de Araujo retrata-se sobre sua fala na fase de discussão da Moção nº 1.910 que gerou
embaraços, alegando que não pretendeu distratar os Vereadores e que ao se referir que
os Vereadores não fazem nada, queria dizer que os Vereadores não tem o poder de execução, pedindo desculpas sobre o ocorrido. Agradece o apoio dos Vereadores ao aprovarem os dois Projetos de sua autoria aprovados na Sessão desta data. Sem mais Vereadores inscritos para falar e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente parabeniza
os funcionários aniversariantes do mês de novembro, agradece a presença de todos e
declara encerrada a Sessão, de cujos trabalhos vai lavrada a presente Ata, que aprovada na Sessão Ordinária de 11 de dezembro de 2018, vai assinada pelos integrantes da
Mesa.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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