ATA DA 025a. SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO
PAULISTA
- 13a. LEGISLATURA
Aos vinte dias do mês de março 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 ALEXANDRE DOS SANTOS, ANA PAULA CASAMASSA DE LIMA, ANTONIO FIAZ CARVALHO, CRISTIANE FRIOLIM DAMASCENO, DANIEL MANTOVANI LIMA, DENIS ROBERTO BRAGHETTI, DIONIZIO
DONIZETTE SILVEIRA, DULCE DO PRADO AMATO, EVANDRO GIORA, JURANDI RODRIGUES CAÇULA, MARCELO DE ARAUJO, MARIA DO ESPÍRITO
SANTO PARANHOS BIZZO E VALDIR ANTONIO ARENGHI, e a ausência dos Vereadores José Riberto da Silva, Leandro Bizetto e Paulo Pereira dos Santos, licenciados
por motivo de moléstia, conforme chamada efetuada pela 1º Secretária, respondida e
assinaturas na Folha de Presença respectiva. Com o número legal de Vereadores presentes, são declarados abertos os trabalhos da vigésima 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 senhor Presidente solicita e obtém, em cumprimento ao Regimento Interno da Casa, a leitura do trecho da Bíblia Sagrada: Provérbio,
capítulo 3, versículo 6, por intermédio do Vereador Valdir Antonio Arenghi. A seguir, o
senhor Presidente solicita a primeira Secretaria, Vereadora Ana Paula Casamassa de
Lima, que proceda a leitura dos pedidos de licenças médicas dos Vereadores José Riberto da Silva, pelo prazo de dois dias a contar desta data; Leandro Bizetto, pelo prazo de
dois dias a contar da data de ontem; e Paulo Pereira dos Santos, por um dia. Finalizada
a leitura, o Senhor Presidente anuncia que os suplentes, Vereador Alexandre dos Santos,
substituindo o Vereador Paulo Pereira dos Santos, Vereador Dionizio Donizette Silveira, substituindo o Vereador José Riberto da Silva e Vereadora Maria do Espírito Santo
Paranhos Bizzo, substituindo o Vereador Leandro Bizetto, foram empossados em seu
Gabinete na data de hoje, dispensados das formalidades regimentais por já as ter cumprido em oportunidade anterior. Prosseguindo com o Expediente, o Senhor Presidente
coloca em discussão a Ata da 23ª Sessão Ordinária, de 20 de fevereiro 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 03, relativo ao período de sete a vinte de março 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 fevereiro de 2018. Prosseguindo, o Senhor Presidente
solicita à 1ª Secretária que faça a leitura das Indicações ao Chefe do Executivo que seguem: números 9.009 a 9.011 do Vereador Marcelo de Araujo: 9.009, sugerindo que,
doravante, sejam realizadas pelo Executivo audiências públicas notadamente no período noturno, a fim de ampliar a presença da população, incluindo as pessoas que exercem
mister profissional durante o dia, buscando uma discussão democrática em que se vislumbra a comunicação entre os vários setores da sociedade e as autoridades públicas na
busca de opiniões e soluções para os temas de interesse público; 9.010, propondo a destinação correta e ambientalmente adequada dos resíduos e restos provenientes da limpeza pública urbana, que envolve varrição, capina, poda, manutenção de áreas verdes e
públicas, implementando no Município o método da compostagem, através do qual são
triturados esses resíduos, transformando-os em matéria orgânica a ser utilizada na jar-

dinagem de praças públicas, áreas verdes, horta e etc.; 9.011, indicando serviços de desobstrução e de limpeza das canaletas e bueiros do bairro Saint James I, antes de proceder a manutenção do leito carroçável das vias públicas do local; e número 9.012, da
Vereadora Dulce do Prado Amato, propondo sejam realizados serviços de limpeza e de
conservação das vias públicas de chão de terra do bairro do Moinho, notadamente as
Ruas Rosas, Dos Cristais, Dos Rochas, Dos Ipês Do Moinho e Roque Antônio Gonçalo,
através do motonivelamento e cascalhamento de seus leitos carroçáveis. Atendendo o
pedido do senhor Presidente, prossegue o 2º Secretário, Vereador Valdir Antonio Arenghe, com a leitura das seguintes Indicações: números 9.013 a 9.015 da Vereadora Dulce
do Prado Amato: 9.013, sugerindo a limpeza e a conservação das vias públicas do bairro
Parque Niágara, através do motonivelamento e cascalhamento de seus leitos carroçáveis;
9.014, propondo sejam realizados serviços de limpeza e de conservação nas vias públicas do bairro Outeiro das Paineiras, com motonivelamento e cascalhamento dos seus
leitos carroçáveis; e 9.015, indicando que sejam realizados serviços de regularização e
melhorias na iluminação da Avenida Adherbal da Costa Moreira e em seu entorno.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 senhor Presidente solicita a primeira Secretaria a leitura do Requerimento nº 2.755, do Vereador Marcelo
de Araujo, que solicita ao Executivo cópia da lista de inscritos e da lista de espera para
as vagas nas Escolas Municipais de Educação Infantil, popularmente conhecidas como
Creches, e o motivo pelo qual não está sendo atendida a legislação municipal a respeito
da divulgação de lista de espera das creches.Efetuada a leitura, o senhor Presidente
anuncia a transferência automática do Requerimento nº 2.755 para a Ordem do Dia,
para deliberação em discussão e votação únicas. Prosseguindo, solicita ao Assessor Legislativo a leitura, para conhecimento do Plenário, das proposituras protocoladas na
Casa que seguem, com exceções feitas ao Projeto de Resolução nº 394, do Vereador Denis Roberto Braghetti e outros, que altera o artigo 241do Regimento Interno do Legislativo, que dispõe sobre apreciação de veto e ao Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 31,
do Vereador Denis Roberto Braghetti e outros, que altera o §5º do artigo 40 da Lei Orgânica Municipal, que dispõe sobre apreciação de veto, que foram retirados pelos autores: a) Moção nº 1.853, da Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima, apresenta à família enlutada, os mais sinceros e profundos votos de pesar pelo falecimento do servidor
público municipal Sr. Eduardo de Jesus Araujo, ocorrido no último dia 26 de fevereiro;
b) Moção nº 1.858, do Vereador Marcelo de Araujo, apela ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal para que determine a devida canalização, desassoreamento e limpeza do córrego existente na Rua dos Eremitas, no Bairro Parque Santana; c) Moção nº
1.859, do Vereador Marcelo de Araujo, apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de promover urgentes serviços de manutenção viária nas Ruas do Bairro Jardim Marajoara; d) Moção nº 1.860, do Vereador Marcelo de Araujo, apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal por providências no sentido de interceder junto
à concessionária municipal Rápido Luxo Campinas visando a limpeza e a fiscalização do
Terminal de ônibus de Botujuru, tendo como objetivo a garantia de segurança dos seus
usuários; e) Moção nº 1.861, da Vereadora Dulce do Prado Amato, apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que determine à Guarda Municipal reforço nas
rondas ostensivas no Distrito de Botujuru, bem como que oficie às Polícias Civil e Militar para ampliarem o policiamento no local; f) Projeto de Lei nº 2.792, do Executivo, que
dispõe sobre Licenciamento, Instalação, Regularização e Compartilhamento de Estações
de Rádio Base – destinadas à infraestrutura e operação de serviços de telecomunicações
no Município e dá outras providências; e g) Projeto de Lei nº 2.793, do Executivo, que
institui o Calendário de Eventos Especiais no Município de Campo Limpo Paulista e dá
outras providências.Com a palavra a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima requer
a dispensa da leitura do inteiro teor das Moções números 1.853 e 1.858 a 1.861, dos Pro-

jetos de Lei números 2.792 e 2.793, lendo-se apenas as respectivas Mensagens ou Justificativas dos Projetos e as Ementas das Moções, tendo em vista que os Senhores Vereadores receberam cópias de todas proposituras. Colocado o requerimento verbal apresentado em discussão, não há debates. Em votação, o requerimento é aprovado por unanimidade de votos. A seguir, o Senhor Presidente solicita ao Assessor Legislativo a leitura das Mensagens ou Justificativas dos Projetos e das Ementas das Moções objetos do
requerimento aprovado. Concluída a leitura, o Senhor Presidente coloca os Projetos de
Lei números 2.792 e 2.793 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 1.853, 1.858 a 1.861 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 Cristiane Friolim Damasceno agradece a presença de todos e da comunidade surda, para esta, diz que, como Vereadora, vai envidar esforços para que esses portadores da deficiência sejam atendidos
e visto sob olhar diferente, colocando a Casa Legislativa à disposição para propostas de
Projetos visando melhorias. Parabeniza Campo Limpo Paulista pelo aniversário. Com a
palavra o Vereador Marcelo de Araujo cumprimenta a Mesa, a assistência, os Vereadores e funcionários da Casa. Agradece o Deputado pastor Carlos Cesar pela destinação e
liberação de verba para o Município que foi empregada na área da Saúde, com aquisição de ambulância e Kit odontológico. Aborda a manutenção viária das vias públicas,
agradecendo a Secretaria de Serviços Urbanos que atendeu os pedidos do Vereador
encaminhados por diversos ofícios, Indicações e Moções sobre o Parque Santana, porém,
considera que o serviço de cascalho realizado nas ruas do local deveris ser revisto e melhorado. Roga à Secretaria de Serviços Urbanos seja disponibilizado cronograma para
os moradores do Parque Santana tomarem conhecimento dos serviços e locais atendidos.
Cita alguns bairros cujas ruas necessitam de manutenção, apelando para a Secretaria de
Serviços Urbanos realizar manutenção preventiva das canaletas de escoamento das
águas pluviais antes da conservação das vias públicas. Parabeniza Campo Limpo Paulista pelo aniversário, encorajando a luta para uma cidade melhor. A seguir, ocorre substituição na Presidência, assumindo o Vice-Presidente, Vereador Marcelo de Araujo, para
manifestar-se na tribuna o titular, Vereador Denis Roberto Braghetti. Com a palavra o
Vereador Denis Roberto Braghetti agradece a presença de todos e cumprimenta pessoas
presentes no auditório que cita. Parabeniza todos os Vereadores pela Sessão Solene realizada no último dia 16 de março, oportunidade em que foram concedidos títulos de cidadão campo-limpense, homenageando pessoas merecedoras, inclusive o Rotary Club,
estendendo os parabéns aos funcionários que colaboraram no evento, notadamente a
funcionária Heleni Eunice Geraldo que organizou a cerimônia com muito empenho. Parabeniza Campo Limpo Paulista pelo quinquagésimo terceiro aniversário de emancipação político-administrativa, enaltecendo a população campo-limpense. Almeja união
para a construção de uma cidade melhor e reassume os trabalhos.Com a palavra a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima agradece a presença de todos e passa a parabenizar a atitude da Vereadora Cristiane Friolim Damasceno a respeito da comunidade
surda, incentivando melhorias para acolhimento dessa população. Parabeniza Campo
Limpo Paulista pelo aniversário na data de amanhã, dizendo que a cidade já passou por
situações críticas mas, não obstante ainda não alcançar uma situação favorável, acredita
no seu desenvolvimento, porque aqui existem pessoas boas e que amam o Município, ao
contrário de outras pessoas que só pensam em atrapalhar, sem reconhecer o que é feito.
Comenta que essas pessoas não reconhecem as providências já adotadas no hospital local que, malgrado seus problemas, conta com equipe de profissionais qualificados e que
prestam excelente serviços a população. Enfatiza que a cidade precisa de verdade e
transparência. Finaliza, dizendo que tem orgulho de ser filha de Campo Limpo Paulista.

Sem mais Vereadores inscritos para o uso da palavra, o Senhor Presidente suspende os
trabalhos por cinco minutos. Decorrido o intervalo, com nova chamada efetuada pela
primeira Secretária 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 a primeira Secretaria, Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima, que faça a leitura da Ordem do Dia, no que foi atendido, composta pela
Moção nº 1.857, dos Vereadores Denis Roberto Braghetti, Dulce do Prado Amato, Marcelo de Araujo e Evandro Giora, de repúdio ao Excelentíssimo Senhor Prefeito por não
atender aos pedidos dos professores da rede pública municipal e sem qualquer justificativa, ignorar as rogativas encaminhadas por tão importante classe no sentido de reconsiderar as disposições do malfadado Decreto Municipal nº 6580, de 30/11/2017, para
discussão e votação únicas. A seguir, a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima solicita e obtém o uso da palavra e requer a votação em bloco das Moções números 1.853 e
1858 a 1.861, transferidas do Expediente para a Ordem do Dia. Em seguida, o senhor
Presidente submete ao Plenário o requerimento verbal apresentado pela Vereadora Ana
Paula Casamassa de Lima, passando-se a sua discussão, sem debates. Em votação, é
aprovado por unanimidade o requerimento verbal apresentado pela Vereadora Ana
Paula Casamassa de Lima. A seguir, o Senhor Presidente anuncia que além da Moção
nº 1.857, a Ordem do Dia conta com o Requerimento nº 2.575 e o bloco das Moções números 1.853 e 1.858 a 1.861. O senhor Presidente prossegue com a Ordem do Dia e coloca em apreciação a Moção nº 1.857, colhendo o parecer verbal da Comissão de Justiça e
Redação, favorável à Moção. Submetida em discussão, não há debates dos senhores Vereadores. Submetida em votação, a Moção nº 1.857 é rejeitada pela maioria de oito (08)
votos a quatro (04), votando pela rejeição os Vereadores Alexandre dos Santos, Ana
Paula Casamassa de Lima, Antonio Fiaz Carvalho, Cristiane Friolim Damasceno, Daniel Mantovani Lima, Jurandi Rodrigues Caçula, Maria do Espírito Santo Paranhos
Bizzo e Valdir Antonio Arenghi; pela aprovação os Vereadores Dionizio Donizette Silveira, Dulce do Prado Amato, Evandro Giora e Marcelo de Araujo. Passa-se à apreciação do Requerimento nº 2.575, que colocado em discussão única, manifesta-se o Vereador Marcelo de Araújo. Submetido à votação única, é o Requerimento nº 2.575 rejeitado, obtendo oito (08) votos pela rejeição dos Vereadores Alexandre dos Santos, Ana
Paula Casamassa de Lima, Antonio Fiaz Carvalho, Cristiane Friolim Damasceno, Daniel Mantovani Lima, Jurandi Rodrigues Caçula, Maria do Espírito Santo Paranhos
Bizzo e Valdir Antonio Arenghi; e quatro (04) votos pela aprovação dos Vereadores Dionizio Donizette Silveira, Dulce do Prado Amato, Evandro Giora e Marcelo de Araujo.
Em seguida, o Senhor Presidente coloca em apreciação o bloco das Moções de números
1.853 e 1.858 a 1.861. Solicita o parecer verbal da Comissão Permanente de Justiça e
Redação ao bloco das Moções, que opina favoravelmente. Em discussão única, manifesta-se o Vereador Marcelo de Araujo. Em votação única, o bloco das Moções números
1.853 e 1.858 a 1.861 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. Sem Vereadores inscritos
para falar, o senhor Presidente agradece a presença de todos, declarando encerrada a
vigésima quinta Sessão Ordinária da 13ª Legislatura, de cujos trabalhos foi lavrada a
presente Ata, que aprovada na Sessão Ordinária de 17 de abril de 2018, vai assinada
pelos integrantes da Mesa.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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