ATA DA 030a. SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO
PAULISTA
- 13a. LEGISLATURA
Aos cinco dias do mês de junho 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 quarenta e cinco minutos, constata-se a presença dos Senhores Vereadores ANA PAULA CASAMASSA DE LIMA, ANTONIO FIAZ CARVALHO, 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, VALDIR ANTONIO ARENGHI E
ALEXANDRE SANTOS, este último substituindo a Vereadora CRISTIANE FRIOLIM
DAMASCENO, conforme chamada efetuada pela 1ª Secretária, respondida e assinaturas na Folha de Presença respectiva. Com o número legal de Vereadores presentes, são
declarados abertos os trabalhos da trigésima 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 esclarece que esta Sessão foi adiada para a
data de hoje em virtude dos pontos facultativos e requerimento dos Vereadores, permanecendo inalteradoo dia da Sessão subsequente, que ocorrerá na próxima terça-feira,
dia 12 de junho. Em seguida, solicita e obtém, em cumprimento ao Regimento Interno
da Casa, a leitura do trecho da Bíblia Sagrada: Provérbio, capítulo 9, versículos 10, 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
do pedido de licença médica da Vereadora Cristiane Friolim Damasceno, pelo prazo de
um dia. Finalizada a leitura, o Senhor Presidente anuncia que o suplente, Vereador Alexandre dos Santos, substituindo a Vereadora Cristiane Friolim Damasceno, foi empossado em seu Gabinete na data de hoje, dispensado das formalidades regimentais por já
as ter cumprido em oportunidade anterior. Prosseguindo com o Expediente, o Senhor
Presidente coloca em discussão a Ata da 29ª Sessão Ordinária, de 15 de maio 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 08, relativo ao período de dezesseis de maio a cinco de junho de dois mil e
dezoito, relatando as correspondências recebidas nesta Casa Legislativa. A seguir, o Senhor Presidente anuncia que foi protocolada na Câmara pelo eleitor Thiago Jean Cozzolino, sob nº 1.363, a Denúncia de suposta Infração Político-Administrativa cometida
pelo Prefeito Municipal, solicitando ao Assessor Legislativo a sua leitura integral. Prosseguindo, o senhor Presidente passa a fazer esclarecimentos a respeito dos ritos a serem
seguidos na condução da denúncia recebida, com base no Decreto Lei nº 201, devendo o
Plenário decidir, pelo maioria dos votos dos presentes, sobre a aceitação ou não da denúncia, com votação aberta e oral, através da chamada dos senhores Vereadores pela
folha de presença, obedecida a ordem alfabética, com tempo suficiente para que cada
um anuncie seu voto. Proclama que, se o Plenário decidir pelo recebimento da denúncia, será constituída a Comissão Processante, com três Vereadores sorteados, os quais
elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator; se o Plenário decidir pela rejeição, a denúncia será arquivada na Secretaria da Câmara. Passa-se à fase de discussão da denúncia de infração político-administrativa contra o Prefeito Municipal, protocolada sob nº
1.363, com base no Decreto Lei nº 201 de 27 de fevereiro de 1967. Manifestam-se, sucessivamente, os Vereadores Marcelo de Araujo, Leandro Bizetto, Evandro Giora e Denis

Roberto Braghetti. Passa-se à votação da denúncia de infração político-administrativa
contra o Prefeito Municipal, protocolada sob nº 1.363/2018. Os Vereadores são chamados a votar pela ordem alfabética da Folha de Presença, cada qual ao microfone manifestam seu voto de maneira oral e aberta, trasnscorrendo normalmente a votação. Feita
a apuração, com o resultado de nove (09) votos contrários e três (03) favoráveis, o senhor Presidente determina o arquivamento da denúncia de infração políticoadministrativa contra o Prefeito Municipal, protocolada sob nº 1.363/2018. Votam contra o recebimento da denúncia, os Vereadores Alexandre dos Santos, Ana Paula Casamassa de Lima, Antonio Fiaz Carvalho, Daniel Mantovani Lima, José Riberto da Silva,
Jurandi Rodrigues Caçula, Leandro Bizetto, Paulo Pereira dos Santos e Valdir Antonio
Arenghi. Votam pelo recebimento da denúncia, os Vereadores Dulce do Prado Amato,
Evandro Giora e Marcelo de Araujo. Prosseguindo com os trabalho, o Senhor Presidente solicita à 1ª Secretária que faça a leitura das Indicações ao Chefe do Executivo que
seguem: números 9.049 e 9.050 do Vereador Marcelo de Araujo: 9.049, propondo a manutenção por concretagem das vias públicas não pavimentadas de nossa cidade, notadamente nos trechos julgados mais críticos, os que se desenvolvem em declive acentuado; 9.050, sugerindo beneficiar a nova sede do serviço de atendimento móvel de urgência – setor 192, em área do Hospital das Clínicas de nossa cidade, com o seguinte: construção de cobertura nas vagas de estacionamento destinadas as ambulâncias; destinação
de local apropriado para lavagem, desinfecção e manutenção desses veículos; construção
de cobertura defronte a entrada; demarcação em ângulo de 45º das vagas públicas de
estacionamento; reserva de três (03) vagas para os veículos dos funcionários e aquisição
de novos colchões para a sala de repouso dos socorristas; número 9.051, do Vereador
Paulo Pereira dos Santos, indicando a implantação de uma Academia ao ar livre no
Centro de Atenção Psicossocial – CAP, de nossa cidade, para oferecer a oportunidade da
prática de atividades físicas aos pacientes em tratamento da saúde mental e seus familiares e números 9.052 e 9.053, da Vereadora Dulce do Prado Amato: 9.052, propondo
serviços de motonivelamento, de limpeza e cascalhamento na rua de acesso à Casa do
Cursilho de Cristandade, com início ao lado da Paróquia São Francisco; 9.053, sugerindo a realização de serviços de tapa buracos em todas as vias públicas do Parque Internacional, notadamente na Rua Miosótis.A seguir, o senhor Presidente solicita ao 2º Secretário que continue com a leitura das seguintes Indicações: números 9.054 a 9.057 da
Vereadora Dulce do Prado Amato: 9.054, propondo a realização da operação tapa buraco em toda a extensão da Rua Bauru, situada na Colina do Pontal; 9.055, indicando o
desassoreamento, a capinação e a roçada dos córregos existentes na Rua Tejipió do Jardim Santo Antonio, na Rua Mestre Gebim do Jardim Santa Maria e na Rua Wilson Stefani do Jardim Santa Lúcia, durante esse período de estiagem que atravessamos; 9.056,
sugerindo serviços de conservação das ruas dos bairros Ville de Saint James I e II,
através do motonivelamento de seus leitos carroçáveis; 9.057, propondo operação tapaburacos em toda a extensão da Avenida 1º de Dezembro e número 9.058 do Vereador
Denis Roberto Braghetti, propondo a poda dos galhos da árvore de grande porte existente na Rua Felipe Cardoso, na Unidade Básica de Saúde central, ao lado da Escola
Monlevade. 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, com exceções feitas às Moções números 1.883 e 1.884, da Vereadora Cristiane Friolim Damasceno, que tem a leitura prejudicada por estar ausente a
autora, devendo ser reapresentadas na próxima Sessão, que seguem: a) Projeto de Lei nº
2.801, do Executivo, dispõe sobre denominação e regularização de rua localizada no
bairro Fazenda Santa Paula; b) Projeto de Lei nº 2.802, do Vereador José Roberto da
Silva, denomina Rua Padre Arlindo Binotto a Rua cinco localizada no Loteamento Portal das Primaveras, no Jardim Guanciale; c) Moção nº 1.880, do Vereador Marcelo de

Araujo, apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal por providências no sentido
de interceder junto à Gerência local da SABESP no sentido de determinar a urgente
manutenção e correção do transbordo de esgoto existente na Rua João Julião, no Distrito de Botujuru; d) Moção nº 1.881, do Vereador Denis Roberto Braghetti, de apoio a
Proposta de Emenda à Constituição Estadual de nº 02/2018, de autoria Frente Parlamentar composta por número significativo de Deputados, ora em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado, esperando sua aprovação, encaminhamento à sanção do
Governador e sua conversão em Lei; e e) Moção nº 1.882, do Vereador Marcelo de Araujo, de apelo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município por providências no sentido de promover melhor sinalização à rotatória existente na altura do nº 1638 da Estrada
da Bragantina, bem como implantar faixa elevada de pedestres no local. Com a palavra
a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima requer a dispensa da leitura do inteiro teor
dos Projetos e das Moções, lendo-se somente as Emendas das Moções e as Mensagens ou
Justificativas dos Projetos, tendo em vista que todos os Vereadores já receberam cópias
das 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 Ementas das Moções
números 1.880 a 1.882 e da Mensagem do Projeto de Lei nº 2.801 e da Justificativa do
Projeto de Lei 2.802, 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 2.801 e 2.802 para elaboração de pareceres e tendo em vista que as Moções números 1.880 a 1.882 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 o Vereador Marcelo de Araujo agradece a presença de todo e passa a
abordar sua Indicação sob nº 9.050 a respeito de melhorias nas novas dependências do
serviço 192 e estende-se sobre. Comenta, em seguida, que a Secretaria Municipal de
Educação, a respeito da sua denúncia sobre suposta ideologia de gênero em desenho da
família, em cuja figura de um homem havia a denominação “mother”, na apostila distribuída aos alunos, informou que foi um erro de diagramação, devendo ser removida a
folha e corrigido o equívoco nas próximas edições. Volta a falar sobre a saúde, frisando
que o Hospital local não tem equipamentos que especifica para atender pacientes que
precisam de cuidados especiais. Comenta que solicitou informações ao Executivo sobre o
repasse de verbas oriundas de Emenda Parlamentar no valor de cento e sessenta mil
reais à área da saúde para aquisição de ambulância e kit odontológico, mas não recebeu
resposta, para o que anuncia que vai apresentar na próxima Sessão um Requerimento
de informações. Comenta outro problema ocorrido no Hospital das Clínicas com um
idoso de 95 anos que necessitou tomar medicamentos descoberto num dia frio, por falta
de cobertor, que a família teve que buscar. Prossegue dizendo que a situação desrespeitou a Lei do idoso e que encaminhou ofício sobre o assunto à Secretaria de Saúde. Sem
mais Vereadores inscritos para o uso da palavra, o Senhor Presidente prossegue com os
trabalhos, determinando nova chamada que é efetuada pela primeira Secretária e respondida pelos Senhores Vereadores já relacionados anteriormente. Com quórum legal
para deliberações, reabre-se a Sessão, já em fase de Ordem do Dia. O senhor Presidente
solicita à primeira Secretária, Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima, que proceda a
leitura da Ordem do Dia, no que foi atendido, composta pelos seguintes: a) Projeto de
Lei nº 2.789, do Vereador Marcelo de Araujo, que obriga a Prefeitura Municipal a disponibilizar em seu sítio eletrônico, fotos e informações de cães e gatos disponíveis para
adoção, para 2ª discussão e votação; b) 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 Tá-

pias com a Rua Edson Batista, no São José II, para 2ª discussão e votação; c) Projeto de
Lei nº 2.795, do Vereador Marcelo de Araujo, que dispõe sobre a divulgação na internet
do cronograma de obras, pavimentação, tapa buracos, conservação de praças e parques
e roçagem de mato nos diversos bairros do Município, para 2ª discussão e votação; e, d)
Projeto de Lei nº 2.797, do Vereador Valdir Antonio Arenghi, que denomina Dr. Pedro
Miguel a rua 1 do residencial “Vinhedos de Jundiaí”, no bairro do Moinho, para 2ª discussão e votação. Em seguida, o senhor Presidente anuncia que além da matéria constante na Ordem do Dia original, estão incluídas as Moções números 1.880 a 1.882, transferidas do Expediente, para discussão e votação únicas. A seguir, solicita e obtém o uso
da palavra a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima e requer a votação em bloco das
Moções números 1.880 a 1.882, requerimento este aprovado por unanimidade, sem debates na respectiva fase de discussão. A seguir, o senhor Presidente coloca em apreciação
o Projeto de Lei nº 2.789, em segundo turno. Submetido à segunda discussão, não há
debates dos senhores Vereadores. Em segunda votação, é aprovado por unanimidade o
Projeto de Lei nº 2.789. O senhor Presidente passa à apreciação, em segundo turno, do
Projeto de Lei nº 2.794, submetendo-o à segunda discussão, sem debates. Submetido à
segunda votação, é o Projeto de Lei nº 2.794 aprovado por unanimidade. Em seguida, o
Senhor Presidente coloca em segunda discussão o Projeto de Lei nº 2.795, não havendo
registro de debates. Em segunda votação, o Projeto de Lei nº 2.795 é aprovado por unanimidade. Prosseguindo com a Ordem do Dia, o Senhor Presidente coloca em segunda
discussão o Projeto de Lei nº 2.797, inocorrendo manifestações dos Senhores Vereadores. Em segunda votação, o Projeto de Lei nº 2.797 é aprovado por unanimidade. O senhor Presidente coloca em apreciação o bloco das Moções de números 1.880 a 1.882. Solicita o parecer verbal da Comissão Permanente de Justiça e Redação ao bloco das Moções, que opina favoravelmente, servindo como secretário ad-hoc o Vereador Alexandre
dos Santos. Em discussão única, manifesta-se o Vereador Marcelo de Araujo. Em votação única, o bloco das Moções números 1.880 a 1.882 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 aborda sua Indicação sobre a manutenção das vias públicas por concretagem, sistema utilizado pela cidade de Mairiporã,
que foi visitar, que resolveu os problemas das vias públicas daquela cidade. Acrescenta
que os trechos críticos das nossas vias públicas não pavimentadas poderiam ser melhorados com a concretagem, manutenção que tem durabilidade e que precisa ser implementada para verificar o resultado. Sem mais Vereadores inscritos para falar, o senhor
Presidente anuncia os aniversariantes do Legislativo do mês de maio, agradece a presença de todos e declara encerrada a trigésima Sessão Ordinária da 13ª Legislatura, de
cujos trabalhos foi lavrada a presente Ata, que aprovada na Sessão Ordinária de 12 de
junho, vai assinada pelos integrantes da Mesa.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-._______________________________
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