ATA DA 027a. SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO
PAULISTA
- 13a. LEGISLATURA
Aos dezessete 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 onze 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 sétima 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: João, Capítulo 4,
versículo 18, por intermédio do Vereador Valdir Antonio Arenghi. Prosseguindo com o
Expediente, o Senhor Presidente coloca em discussão a Ata da 25ª Sessão Ordinária, de
20 de março de 2018, sem ocorrência de debates. Colocada em votação, a Ata é aprovada por unanimidade de votos. Coloca também em discussão a Ata da 26ª Sessão Ordinária, de 03 de abril de 2017, sem ocorrência de debates. Passando-se para sua votação, a
Ata é aprovada por unanimidade de votos. A seguir, o Presidente faz esclarecimentos a
respeito do processo da eleição para composição da Mesa Diretora da Câmara para o
biênio 2019/2020, que ocorrerá nesta Sessão, última Sessão Ordinária do mês de abril do
segundo ano do primeiro biênio do mandato da Mesa, de conformidade com o artigo 31
da Lei Orgânica do Município e o artigo 16 do Regimento Interno, com mandato de dois
anos, permitida a reeleição inclusive para o mesmo cargo, empossando-se automaticamente os eleitos em primeiro de janeiro subsequente, devendo ser efetuadas votações
orais e abertas para eleger Presidente, 1º e 2º Secretários, além do Vice-Presidente, pelo
modo nominal da chamada. Iniciam-se os trabalhos para a eleição do Presidente, são
chamados os Vereadores para votarem oral e abertamente, um a um, pela ordem alfabética da Folha de Presença, sendo anotados pela Mesa os nomes indicados por cada
Vereador, votam no Vereador Antonio Fiaz Carvalho, 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 dos Santos e Valdir Antonio Arenghi; votam no Vereador Evandro Giora: os Vereadores Denis Roberto Braghetti, Dulce do Prado Amato, Evandro Giora e Marcelo de
Araujo. Encerrada a votação, a 1ª Secretária procede a apuração, divulgando nove (09)
votos para o Vereador Antonio Fiaz Carvalho e quatro (04) votos para o Vereador
Evandro Giora. O senhor Presidente proclama eleito para Presidente o Vereador Antonio Fiaz Carvalho para o biênio 2019/2010. Passa-se à votação para eleição do 1.º Secretário, sendo os Vereadores igualmente chamados a votar pela ordem alfabética da
Folha de Presença, cada qual por sua vez indicando um nome que é anotado pela Mesa.
Votam na Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima 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 dos Santos e Valdir Antonio Arenghi; votam no Vereador Marcelo de Araujo os

Vereadores: Denis Roberto Braghetti, Dulce do Prado Amato, Evandro Giora e Marcelo de Araujo. Encerrada a votação, a 1ª Secretária procede a apuração, divulgando nove (09) votos para a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima e quatro (04) votos para
o Vereador Marcelo de Araujo, com o que o senhor Presidente proclama eleita a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima como 1ª Secretária da Mesa para o biênio
2019/2020. Passa-se à votação para eleição do 2.º Secretário, sendo os Vereadores anteriormente nominados igualmente chamados a votar pela ordem alfabética da Folha de
Presença, votando, um a um, de maneira aberta e nominal. Votam no Vereador Valdir
Antonio Arenghi 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 dos Santos e Valdir Antonio
Arenghi; votam no Vereador Denis Roberto Braghetti os Vereadores: Denis Roberto
Braghetti, Dulce do Prado Amato, Evandro Giora e Marcelo de Araujo. Encerrada a
votação, a 1ª Secretária procede a apuração, divulgando nove (09) votos para o Vereador Valdir Antonio Arenghi e quatro (04) votos para o Vereador Denis Roberto Braghetti. Em seguida, o senhor Presidente proclama a eleição do Vereador Valdir Antonio Arenghi como 2º Secretário. Em seqüência, passa-se à votação para a eleição do Vice-Presidente, repetindo-se a chamada pela ordem alfabética da Folha de Presença, com
os Vereadores expressando verbalmente seus votos, como segue: 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 dos Santos e Valdir Antonio Arenghi votam no Vereador José Riberto da Silva;
os Vereadores: Denis Roberto Braghetti, Dulce do Prado Amato, Evandro Giora e
Marcelo de Araujo votam na Vereadora Dulce do Prado Amato. A 1ª Secretária faz a
contagem dos votos pelas anotações feitas pela Mesa e dá o resultado de nove (09) votos
para o Vereador José Riberto da Silva e quatro ()4) votos para a Vereadora Dulce do
Prado Amato. Em seguida, o senhor Presidente proclama eleito o Vereador José Riberto
da Silva como Vice-Presidente para o exercício de 2019/2020. Prosseguindo, o senhor
Presidente proclama a Mesa Diretora eleita para 2019/2020, ficando assim composta:
Presidente: Vereador Antonio Fiaz Carvalho, Vice-Presidente: Vereador José Riberto
da Silva, 1º Secretário: Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima, 2º Secretário: Vereador Valdir Antonio Arenghi, assim devendo ser divulgada e adiantando que a posse será
automática em janeiro de 2019, desejando aos novos eleitos que continuem a conduzir a
Câmara Municipal de maneira econômica e administrativa responsável, tratando com
eficiência os recursos colocados à disposição. O senhor Presidente prossegue com os trabalhos e coloca à disposição do Plenário o Boletim Informativo nº 05, relativo ao período
de quatro a dezessete de abril 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 março/2018. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicita à 1ª Secretária que
faça a leitura das Indicações ao Chefe do Executivo que seguem: número 9.020 do Vereador Marcelo de Araujo, propondo a conservação das ruas Chácaras Novo Hamburgo,
através do motonivelamento de seus leitos carroçáveis; número 9.021 do Vereador Daniel Mantovani Lima, sugerindo seja realizada a pintura de solo do obstáculo transversal,
popularmente conhecido por “lombada”, implantado na Estrada da Figueira Branca,
defronte à escola ali existente; números 9.022 a 9.026 da Vereadora Dulce do Prado
Amato: 9.022, sugerindo a realização da operação tapa buracos nos leitos carroçáveis da
Rua Colibri e Avenida São Paulo, no Jardim Santa Lúcia; 9.023, indicando operação
tapa buracos na Avenida Benedito Geraldo Gonçalves, via pública que dá acesso ao
Restaurante Tordilho Negro; 9.024, sugerindo tapa buraco em toda a extensão da Rua
Wilson Stefani, entre o Jardim Guanciale e o Jardim Vitória; 9.025, propondo seja efetuada operação tapa buracos nos leitos carroçáveis das Ruas Silvio Guanciale, Henrique

Guanciale e Avenida da Saudade, situadas no Jardim Guanciale.Atendendo o pedido do
senhor Presidente, o Vereador Valdir Antonio Arenghi prossegue com a leitura das seguintes Indicações: número 9.026, da Vereadora Dulce do Prado Amato, indicando o
recapeamento da Rua Arapongas, situada no Jardim Santa Lúcia; números 9.027 a
9.030 do Vereador Denis Roberto Braghetti, 9.027: sugerindo a recuperação da sinalização já existente e a implantação de nova sinalização de trânsito na Avenida D. Pedro I,
ponto de acesso ao Condomínio Residencial Primavera e à Secretaria Municipal de
Educação, proibindo o retorno de caminhões de três eixos e orientando os motoristas da
existência de rotatória adiante, na SP-354, proximidades do Fórum de Campo Limpo
Paulista; 9.028, indicando o cumprimento da vigente Lei Municipal nº 2.268, de 24 de
junho de 2015, instituindo dentro da Guarda Municipal o Grupamento Ambiental para,
entre outras funções ali constantes, proteger o patrimônio ambiental de Campo Limpo
Paulista; 9.029, indicando a construção de cobertura no ponto de ônibus localizado à
Rua Francisco Alves, na Vila Olímpia, defronte ao nª 498; 9.030, sugerindo a construção
de obstáculo transversal, popularmente conhecido como “lombada”, na Rua Francisco
Alves, defronte a escadaria ali existente, ao lado do nº 416. 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 1.868, dos Vereadores Leandro Bizetto e Ana Paula Casamassa de
Lima, apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal por providências no sentido de
viabilizar convênio com o IML (Instituto Médico Legal) de Jundiaí a fim de melhorar as
condições de trabalho dos colaboradores, antes que finde esse serviço de atendimento
para nosso Município; b) Moção nº 1.869, da Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima,
aplaude o Secretario Antônio Ortega (Toninho Aro), bem como sua equipe, pelo excelente trabalho realizado nas reformas dos espaços do Centro Esportivo e dos campos da
cidade; c) Moção nº 1.870, do Vereador Denis Roberto Braghetto e outros, apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito no sentido de promover a necessária revitalização, inclusive
com troca de iluminação, das praças e vielas existentes na Vila Olímpia, notadamente a
praça da Rua Francisco Alves e viela que interliga os números 168 a 498; d) Moção nº
1.871, do Vereador Marcelo de Araujo, apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito por
providencias no sentido de promover a instalação das necessárias luminárias nos 6 (seis)
postes implantados na Rua Tito, no Distrito de Botujuru, trazendo por essa forma, iluminação para toda a extensão da referida via pública; e) Moção nº 1.872, da Vereadora
Dulce do Prado Amato, apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município por providências no sentido de que seja, em caráter de urgência, executada a manutenção das
Ruas 03 e 16 do Parque Santana (Botujuru), com o seu motonivelamento, bem como
receber cascalho em toda a sua extensão; f) Projeto de Lei nº 2.795, do Vereador Marcelo de Araujo, dispondo sobre a divulgação, por meio da Internet, do cronograma de serviços públicos, pavimentação, tapa buracos, conservação de praças e parques e roçagem
de mato nos diversos bairros do Município; g) Projeto de Lei nº 2.796, do Executivo,
autoriza o Município de Campo Limpo Paulista a celebrar Convênio com a União Federal por intermédio do Juízo da 344ª Zona Eleitoral de Campo Limpo Paulista – SP; h)
Projeto de Lei Complementar nº 647, do Executivo, cria o Programa Especial de Parcelamento de Dívidas Ativas, recuperação de crédito tributário, e dispõe sobre as formas
de pagamento dos débitos inscritos em dívida ativa. Com a palavra a Vereadora Ana
Paula Casamassa de Lima requer a dispensa da leitura do inteiro teor das Moções números 1.868 a 1.872, dos Projetos de Lei números 2.795 e 2.796 e do Projeto de Lei
Complementar nº 647, 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
2.795 e 2.796 e o Projeto de Lei Complementar nº 647 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 1.868 a 1.872 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 os Vereadores pelos votos recebidos
e a confiança nele depositada. Diz que está muito feliz por ser eleito o novo Presidente da
Casa e demonstrará, com o tempo, que tem capacidade para bem gerir o Legislativo.
Finaliza agradecendo mais uma vez os votos dos Vereadores. Com a palavra o Vereador
Paulo Pereira dos Santos saúda os presentes e agradece pela presença. Diz que está muito feliz com a eleição do Vereador Antonio Fiaz Carvalho como Presidente da Câmara.
Agradece aos funcionários do Hospital que vem realizado um grande trabalho. Com a
palavra a Vereadora Cristiane Friolim Damasceno agradece a presença de todos e aborda a sua atuação junto a saúde, pleiteando ao Deputado Federal Baleia Rossi uma
emenda parlamentar ao Orçamento da União para Campo Limpo Paulista, no que foi
atendida, já que o Município recebeu o recurso pertinente. Salienta que tem trabalhado
em prol da população. Finaliza, parabenizando o novo Presidente, Vereador Antonio
Fiaz Carvalho, convencida de que o Vereador irá bem desempenhar o novo cargo.Com a
palavra a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima saúda os presentes e agradece pela
presença de todos. Anseia por dias melhores com a nova Mesa Diretora, augurando que
o novo Presidente trate a todos de maneira igual, pois, frisa, que “humildade só faz
bem”, e que a Justiça deve ser sempre almejada. Deseja sorte à nova Mesa Diretora,
salientando que todos os Vereadores são iguais. Com a palavra o Vereador José Riberto
da Silva agradece a presença de todos. Parabeniza o Vereador Antonio Fiaz Carvalho
pela eleição de Presidente da Casa para o próximo biênio 2019/2020, dizendo que ninguém pode subestimar as pessoas. Elenca providências e medidas tomadas na sua gestão
como Presidente da Casa, tidas como boas. Como Vice-Presidente da Casa eleito, afirma
que vai trabalhar para a população. Preza pela união de todos e deseja muita dedicação
à nova Mesa. Com a palavra o Vereador Marcelo de Araujo agradece a presença de todos. Diz que respeita os votos consignados à nova Mesa, desejando constasse em Ata seu
posicionamento sobre a falta de representação proporcional dos partidos com assento na
Câmara na nova Mesa eleita. Parabeniza o próximo Presidente e diz que ainda tem muito a ser feito no Legislativo, citando algumas medidas adotadas pela atual Mesa Diretora. Deseja que a nova Mesa Diretora continue no mesmo caminho. Preza pela união de
todos. O Vereador Valdir Antonio Arenghi inscrito para falar, desisti do uso da palavra
e a passa para o Vereador Leandro Bizetto.Com a palavra o Vereador Leandro Bizetto
agradece a presença da assistência e parabeniza a eleição da nova Mesa. Relembra que
quando o Vereador Antonio Fiaz Carvalho foi Secretário da Mesa, em 2013, fora devolvido mais de oitocentos mil reais à Prefeitura. Afirma que o interessante é fazer, que tem
o bônus e o ônus, mas fazer com sabedoria. Diz que o Vereador Antonio Fiaz Carvalho
é inteligente e saberá administrar a Câmara Municipal. Sem mais Vereadores inscritos
para o uso da palavra, o Senhor Presidente prossegue com os trabalhos, passando-se à
fase da Ordem do Dia. Determina nova chamada que é efetuada pela primeira Secretária e respondida pelos Senhores Vereadores já relacionados anteriormente, observandose quórum legal para deliberações. O senhor Presidente anuncia que a Ordem do Dia,
originalmente sem matéria, conta com as Moções números 1.868 a 1.872 transferidas do
Expediente e incluídas na pauta por urgência determinada pelo número regimental de
subscrições, que serão apreciadas em 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 1.868 a 1.872. 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 coloca em apreciação o bloco das Moções de números 1.868 a
1.872. Solicita o parecer verbal da Comissão Permanente de Justiça e Redação ao bloco
das Moções, que opina favoravelmente. Em discussão única, manifesta-se a Vereadora
Ana Paula Casamassa de Lima. Em votação única, o bloco das Moções números 1.868 a
1.872 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 reforça a necessidade da medida da Moção apresentada pela Vereadora Ana
Paula Casamassa de Lima sobre convênio com o IML para melhorar os serviços, justificando seu voto favorável, dizendo que já viu no Município acidente com vítima fatal,
cuja família teve que aguardar horas para a liberação do corpo pelo IML, julgando ser o
ocorrido um descaso para a população. Sem Vereadores inscritos para falar, o senhor
Presidente agradece a presença de todos, declarando encerrada a vigésima sétima Sessão Ordinária da 13ª Legislatura, de cujos trabalhos foi lavrada a presente Ata, que
aprovada na Sessão Ordinária de 02 de maio de 2018, vai assinada pelos integrantes da
Mesa.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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