ATA DA 026a. SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO
PAULISTA
- 13a. LEGISLATURA
Aos três dias do mês de abril 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 1º Secretário, respondida e assinaturas na Folha de Presença respectiva. Com o número legal de Vereadores presentes, são
declarados abertos os trabalhos da vigésima 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, VicePresidente. Em seguida, o senhor Presidente solicita e obtém, em cumprimento ao Regimento Interno da Casa, a leitura do trecho da Bíblia Sagrada: Gálatas, capítulo 5, versículo 1, por intermédio do Vereador Valdir Antonio Arenghi. Prosseguindo com o Expediente, o Senhor Presidente coloca em discussão a Ata da 24ª Sessão Ordinária, de 06 de
março 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 04, relativo ao período de vinte e um de março a três de abril
de dois mil e dezoito, 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: números 9.016 e 9.0017 do Vereador Valdir
Antonio Arenghi: 9.016, sugerindo sejam realizados serviços de conservação na Rua
Domingos Maiole, situada no Distrito de Botujuru, através do motonivelamento de seu
leito carroçável; 9.017, indicando a adequação do itinerário das linhas Jardim Santo
Antonio/Vila Popular e Botujuru/Jardim Paulista, de maneira que os ônibus adentrem
no Terminal Central, para que seja permitida a seus passageiros a integração com as
demais linhas de ônibus; números 9.018 e 9.019 do Vereador Denis Roberto Braghetti:
9.018, propondo a divulgação no site da Prefeitura local, nos postos de saúde e hospital e
em estabelecimentos públicos, da campanha de cadastramento de doadores de Medula
óssea, que será realizada pelo Hemocentro da Unicamp, em parceria com o Hospital da
Criança do Grendacc (Grupo em Defesa da Criança com Cancer), no próximo dia 07 de
abril – Dia Mundial da Saúde, das 09 às 13 horas, na cidade de Jundiaí, na Avenida
Olívio Boa, 99, Parque da Represa; 9.019, sugerindo seja avaliada a inclinação da Avenida Adherbal da Costa Moreira em direção ao meio-fio da rua, defronte ao nº 644, após
a recente pavimentação de seu leito carroçável e, se julgado plausível, seja feita a devida
correção, eis que no local, de carga e descarga de mercadoria, os caminhões de carrocerias fechadas e altas vêm enfrentando dificuldades para estacionar corretamente. Em
seguida, o Senhor Presidente passa a proclamar seu despacho favorável a todas as Indicações lidas, encaminhando-as ao Chefe do Executivo. Prosseguindo, solicita ao Assessor
Legislativo a leitura, para conhecimento do Plenário, das proposituras protocoladas na
Casa que seguem: a) Moção nº 1.862, do Vereador Denis Roberto Braghetti, de aplausos
ao Maestro Jederson Machado pela brilhante apresentação do Grupo Folclórico Alma
do Campo na Sessão Solene da Câmara Municipal realizada em 16 de março; b) Moção
nº 1.863, do Vereador Denis Roberto Braghetti, de apelo ao senhor Prefeito Municipal

para substituir a lombada e a faixa para pedestres existentes na Avenida Adherbal da
Costa Moreira, na altura do número 545, por uma faixa elevada que se mostra mais
acessível e segura para a travessia dos munícipes; c) Moção nº 1.864, do Vereador Denis
Roberto Braghetti, de reiterado apelo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito por providencias necessárias no sentido de solicitar e viabilizar, junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, a adesão ao Programa Federal Governo Eletrônico
Serviço de Atendimento ao Cidadão-Gesac, possibilitando conexão gratuita à internet
banda larga às comunidades carentes de nosso município, promovendo a necessária inclusão digital da população; d) Moção nº 1.865, do Vereador Denis Roberto Braghetti,
de votos de pesar pelo falecimento do empresário Francisco dos Santos Meira, popularmente conhecido como “Chiquinho da Fornecedora Europa”, ocorrido no último dia
21 de março; e) Moção nº 1.866, do Vereador Denis Roberto Braghetti, de apelo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município por providências no sentido de restabelecer o
acesso ao Bairro Parque Internacional, existente na altura do Supermercado Dia na Estrada da Bragantina; f) Moção nº 1.867, do Vereador Leandro Bizetto, de aplausos ao
Coordenador do Cejusc local, Excelentíssimo Senhor Doutor Marcel Nai Kai Lee, pela
inauguração e instalação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) de Campo Limpo Paulista, bem como aos colaboradores pelo funcionamento em
nosso município de tão importante ferramenta de solução de conflitos; g) Projeto de Decreto Legislativo nº 221, da Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, dispõe sobre as
contas do Executivo Municipal relativas ao exercício de 2013; h) Projeto de Decreto Legislativo nº 222, da Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, dispõe sobre as contas
do Executivo relativas ao exercício de 2014; i) Veto Total ao Projeto de Lei nº 2.781, do
Vereador Marcelo de Araujo, que dispõe sobre o direito às mulheres de estarem acompanhadas por pessoas de sua confiança e escolha, durante o trabalho de pré-parto e pósparto; j) Veto Total ao Projeto de Lei nº 2.782, do Vereador Marcelo de Araujo, que
obriga a afixação, em lugar visível do hospital municipal e das unidades básicas de saúde, da lista de médicos, odontólogos, enfermeiros, gerentes ou gestores e demais servidores que estejam lotadas nas unidades e que devam prestar atendimento à população; k)
Veto Total ao Projeto de Lei nº 2.783, do Vereador Marcelo de Araujo, que obriga a realização de cursos de primeiros socorros e prevenção de acidentes a pelo menos de um
terço dos funcionários da escolas, creches ou centros de educação infantil instalados no
Município de Campo Limpo Paulista; l) Veto Total ao Projeto de Lei nº 2.784, da Vereadora Cristiane Friolim Damasceno, que dispõe sobre a inclusão da exposição de ferreomodelismo de Campo Limpo Paulista no calendário oficial de eventos da cidade; m)
Veto Total ao Projeto de Lei nº 2.785, da Vereadora Cristiane Friolim Damasceno, que
dispõe sobre a inclusão do encontro de Antigomobilismo de Campo Limpo Paulista no
calendário oficial de eventos da cidade; n) Veto Total ao Projeto de Lei Complementar
nº 645, da Vereadora Cristiane Friolim Damasceno, que acrescenta o parágrafo 3º ao
artigo 30 da Lei Complementar nº 121, de 05 de março de 1999, que dispõe sobre regime
e o crédito de outorga de concessão para exploração e prestação de serviços públicos
relativos ao sistema de transporte coletivo e outras providências; e o) Projeto de Lei nº
2.794, do Vereador Denis Roberto Braghetti, que denomina José Nairton Barreto Peixoto a praça pública existente no entroncamento das Ruas Edson Gonçalves do Nascimento e Shirley de Almeida Tápias com a Rua Edson Batista, no bairro São José II. Com a
palavra a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima requer a dispensa da leitura do
inteiro teor das Moções números 1.862 a 1.867, dos Projetos de Decreto Legislativo números 221 e 222, dos Vetos Totais aos Projetos de Lei números 2.781, 2.782, 2.783, 2.784
e 2.785, do Veto Total ao Projeto de Lei Complementar nº 645 e do Projeto de Lei nº
2.794, lendo-se apenas as respectivas Mensagens ou Justificativas dos Projetos, os enunciados dos Vetos 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, dos enunciados dos Vetos e das Ementas das
Moções objetos do requerimento aprovado. Concluída a leitura, o Senhor Presidente
coloca os Projetos de Decreto Legislativo números 221 e 222, os Vetos Totais aos Projetos de Lei números 2.781, 2.782, 2.783, 2.784 e 2.785, o Veto Total ao Projeto de Lei
Complementar nº 645 e o Projeto de Lei nº 2.794 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 1.862 a 1.867 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 o Vereador Antonio Fiaz
Carvalho agradece a presença de todos e aborda sua visita a Guarda Municipal, a
exemplo de outros Vereadores, comentando que encontrou algumas viaturas paradas.
Diz que os Vereadores são cobrados a respeito, acrescentando que “falar é fácil”, que
“criticar é fácil”. Sugere, em seguida, que a Câmara Municipal disponibilize recursos do
Orçamento para a Prefeitura consertar as viaturas da Guarda Municipal.Com a palavra o Vereador Paulo Pereira dos Santos agradece a presença de todos e aborda a situação do Hospital, inadmissível, com um enfermeiro atendendo dez internados, o qual denomina como herói. Cita o descaso dos banheiros sujos e que os problemas do Hospital
são muitos, dirimindo a culpa dos funcionários. Comenta que o Secretário Municipal de
Saúde é um homem fantástico, mas que precisam dar autonomia para ele trabalhar. Estende-se sobre a dificuldade para fazer funcionar o centro de hemodiálise na cidade.
Com a palavra o Vereador Leandro Bizetto agradece a presença de todos e aborda o
assunto Segurança Pública, anunciando que encaminhou ofício à Polícia Militar com
relação ao surto de furtos no Distrito de Botujuru e como resposta, a Policia Militar intensificou as rondas no local, melhorando a situação. Aborda também a situação da
Guarda Municipal, para a qual tenta levantar recursos junto ao comércio local para
manutenção das motos. Concorda que se trata de boa ideia a Câmara Municipal ajudar
aquela corporação com recurso próprio, se possível. Diz que, a exemplo do Hospital
Municipal, a situação das Unidades Básicas de Saúde do Município também é ruim. Frisa que a Comissão de Saúde e Assistência Social da Casa pretende convidar os gestores
da saúde para prestar esclarecimentos pertinentes aos Vereadores. Com a palavra a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima agradece a presença de todos e diz da necessidade de tratar os Vereadores de maneira igual, inclusive com tempo regimental respeitado nos pronunciamentos para cada Vereador. Menciona a Emenda Parlamentar do
Deputado Eduardo Leite, no valor de duzentos e cinquenta mil reais, que será destinada
para infraestrutura. Comenta que nos dias que antecederam o feriado de Páscoa foram
atípicos, mas que tem acompanhado os serviços do Hospital das Clínicas. Concorda com
o convite que será encaminhado aos gestores municipais da saúde para prestar esclarecimentos aos Vereadores. Diz que “assina em baixo” a sugestão do repasse de recursos
da Câmara Municipal para a Guarda Municipal.Com a palavra o Vereador Denis Roberto Braghetti agradece a presença de todos e aborda sua Indicação sobre a campanha
de doação de medula óssea do Grandac, sua importância e pede a colaboração de todos.
Aborda também o programa Internet para todos do Governo Federal, frisando que seria muito bom se o Prefeito Municipal promovesse a necessária adesão ao Programa, já
que a cidade é carente nesse sentido. Sobre a sugestão do Vereador Antonio Fiaz Carvalho, se coloca, como Presidente do Legislativo, à disposição e vai avaliar o pedido. Acrescenta que o Prefeito Municipal se comprometeu com os Vereadores a utilizar os recursos financeiros disponibilizados e repassados pela Câmara ao Executivo no final de ano,
para os fins sugeridos pela presidência da Casa. Com a palavra o Vereador Marcelo de
Araujo cumprimenta a Mesa e a assistência, passando a fazer sua sugestão sobre a insta-

lação de cronômetro no Plenário para acompanhamento do tempo de pronunciamento
de cada Vereador. Aborda o Veto Total aposto pelo Executivo aos Projetos de sua iniciativa, que será discutido oportunamente. Com relação à saúde municipal, informa que
está documentando todos os problemas ocorridos e diz que o Secretário Municipal está
tentando resolver, mas sozinho é muito difícil obter resultados. Frisa a necessidade de
providências para a situação que atravessa a Guarda Municipal. Finaliza, afirmando
que trabalha em prol do povo. 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, sem matéria para deliberação na Ordem do Dia
original. O senhor Presidente anuncia que foram incluídas na Ordem do Dia desta data
as Moções números 1.862 a 1.867, transferidas do Expediente por conter número regimental de subscrições que determina sua urgência. 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 1.862 a 1.867. 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. O senhor Presidente prossegue com a Ordem do Dia e coloca em apreciação o bloco das Moções de números 1.862 a 1.867. 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 1.862 a 1.867 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 Paulo
Pereira dos Santos complementa sua fala sobre a saúde, enaltecendo os enfermeiros das
Unidades Básicas de Saúde que são heróis, que tratam os pacientes com carinho, agradecendo especialmente o enfermeiro Paulinho, pela sua capacidade profissional. Sem
Vereadores inscritos para falar, o senhor Presidente agradece a presença de todos, declarando encerrada a vigésima sexta 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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