ATA DA 053a. SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO
PAULISTA
- 13a. LEGISLATURA
Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, 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 trinta e cinco minutos, constatase a presença dos Senhores Vereadores ALEXANDRE DOS SANTOS, 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 E VALDIR
ANTONIO ARENGHI, conforme chamada efetuada pela primeira Secretária, respondida e assinaturas lançadas na Folha de Presença respectiva, o primeiro substituindo a
Vereadora Cristiane Friolim Damasceno em licença gestante. Com o número legal de
Vereadores presentes, são declarados abertos os trabalhos da quinquagésima terceira
Sessão Ordinária da décima terceira Legislatura, sob a presidência do titular, Vereador
Antonio Fiaz Carvalho, secretariado pelos Vereadores Ana Paula Casamassa de Lima e
Valdir Antonio Arenghi, respectivamente 1º e 2º Secretários. Toma assento à Mesa o
Vereador José Riberto da Silva, Vice-Presidente. Em seguida, o senhor Presidente solicita e obtém, em cumprimento ao Regimento Interno da Casa, a leitura do trecho da Bíblia Sagrada: Mateus, capítulo 7, versículos 12 ao 14, por intermédio do Vereador Valdir Antonio Arenghi. Prosseguindo, o Senhor Presidente coloca em discussão a Ata da
quinquagésima segunda Sessão Ordinária de 11 de junho de 2019, 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 32, do período de doze a vinte e cinco de junho do ano de dois mil e dezenove, relatando as correspondências recebidas nesta Casa Legislativa. Coloca o Balancete da Câmara Municipal, referente ao mês de maio/2019, à disposição do Plenário e da Comissão de Finanças,
Contas e Orçamento. O senhor Presidente solicita ao autor, Vereador Denis Roberto
Braghetti, a leitura do fecho da Indicação nº 9.186, que dispõe sobre a recuperação do
leito carroçável da Rua Existente, travessa da Estrada do Rossi, no Pau Arcado, no que
foi atendido. Em seguida, o Senhor Presidente proclama seu despacho favorável à Indicação lida, encaminhando-a ao Chefe do Executivo.Em seguida, o senhor Presidente solicita ao Assessor Legislativo a leitura, para conhecimento do Plenário, das proposituras
protocoladas na Casa que seguem: a)Projeto de Lei nº 2.843, do Executivo, autoriza o
Poder Executivo Municipal a contratar financiamento junto à União, através da Caixa
Econômica Federal, na qualidade de Agente Financeiro, a oferecer garantias e dá outras
providências correlatas; b) Projeto de Lei nº 2.844, do Executivo, dispõe sobre o fomento
ao turismo e desenvolvimento local do micro e pequeno empreendedor através do incentivo à produção de cerveja artesanal no âmbito do município de Campo Limpo Paulista;
c) Projeto de Lei nº 2.845, do Vereador Denis Roberto Braghetti, dispõe sobre a política
municipal de incentivo ao uso de energia solar e dá outras providências; d) Moção nº
1.959, do Vereador Denis Roberto Braghetti, repudia o Excelentíssimo Senhor Prefeito
do Município por não atender aos pedidos da população e, sem qualquer justificativa,
ignorar as rogativas do Legislativo no sentido de terminar a construção do Campo de
Futebol do Bairro São José; e) Moção nº 1.960, do Vereador Denis Roberto Braghetti,
aplaude a Associação Comercial de Campo Limpo Paulista pela nomeação do Dr. Elizeu
Pereira com Vogal Efetivo da 2ª Turma da Jucesp, bem como pela obtenção de importante
credenciamento de Autoridade de Registro junto ao Instituto Nacional de Tecnologia da
Informação; f) Moção nº 1.961, do Vereador Alexandre dos Santos, aplaude Maria Eduarda Ferreira, de apenas 05 anos, vencedora do Miss Kids Campo Limpo Paulista; g)

Moção nº 1.962, do Vereador Marcelo de Araujo, apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que determine à Secretaria de Serviços Urbanos medidas urgentes
visando a conservação mecânica das vias públicas dos Bairros Pau Arcado, Moinho e
Estância São Paulo; e h) Moção nº 1.963, do Vereador José Riberto da Silva, aplaude a
Direção e Servidores lotados na Secretaria de Serviços Urbanos pelos bons serviços prestados à população de Campo Limpo Paulista nos últimos meses, bem como por conseguir, apesar de todas as dificuldades enfrentadas, bem administrar com seus parcos
recursos as necessidades da população. Com a palavra a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima requer a dispensa da leitura do inteiro teor dos Projetos de Lei números
2843, 2.844 e 2.845, bem como das Moções números 1.959 a 1.963, lendo-se somente as
Mensagens ou Justificativas dos Projetos e as Ementas das Moções. Prosseguindo, o senhor Presidente coloca em discussão o requerimento verbal apresentado pela Vereadora
Ana Paula Casamassa de Lima, sem debates. Submetido em votação, é aprovado por
unanimidade. Em seguida, o senhor Presidente solicita ao Assessor Legislativo a leitura
das Mensagens ou Justificativas dos Projetos de Lei e das Ementas das Moções objetos
do requerimento aprovado. Finalizada a leitura, o senhor Presidente coloca os Projetos
de Lei números 2.843, 2.844 e 2.845 à disposição das Comissões Permanentes da Casa,
iniciando-se pela Comissão de Justiça e Redação e proclama a transferência das Moções
números 1.960 a 1.963 para a Ordem do Dia desta Sessão, por urgência determinada
pelo número regimental de subscrições, informando que a Moção nº 1.959, por não conseguir as subscrições dos Vereadores, deverá retornar na Ordem do Dia da próxima
Sessão Ordinária para deliberação em discussão e votação únicas. Prosseguindo, o Senhor Presidente passa para a 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 destaca o pedido da Guarda Municipal encaminhado aos Vereadores para que intercedam junto aos Deputados Federais
buscando a inclusão daquela instituição na reforma da Previdência e pede apoio aos Vereadores nesse sentido. Em seguida, parabeniza a vencedora do Miss Infantil Campo
Limpo Paulista, Maria Eduarda. Com a palavra o Vereador Alexandre dos Santos parabeniza a pequena Maria Eduarda pela conquista do primeiro lugar no concurso Miss
Kids Campo Limpo Paulista, cumprimentando os pais da vencedora pelo esforço e apoio
demonstrados para essa conquista, rogando aos governantes que incentivem esses eventos. Com a palavra o Vereador José Riberto da Silva agradece a presença de todos e parabeniza a Maria Eduarda, eleita Miss Kids Campo Limpo Paulista. Aborda sua Moção
de aplausos à Diretoria e aos funcionários dos Serviços Urbanos que, não obstante as
dificuldades enfrentadas pela administração, se esforçam para melhorar a cidade, estendendo-se sobre o assunto. Com a palavra o Vereador Jurandi Rodrigues Caçula
agradece pela presença de todos e aborda a Moção de repúdio apresentada pelo Vereador Denis Roberto Braghetti, justificando seu voto contrário a todas proposituras desse
tipo (repúdio a Prefeito). Rebate os argumentos constantes nos considerados da referida
Moção, enfatizando que o campo de futebol do São José ali apontado nunca existiu,
ponderando haver somente projeto elaborado há 3 anos e em fase final, cuja construção
será realizada por empresa em contrapartida a empreendimento ali implantado, com
previsão do início das obras para outubro ou começo do próximo ano. Sem mais Vereadores inscritos para o uso da palavra, o Senhor Presidente prossegue com os trabalhos,
sem intervalo, determinando nova chamada respondida pelos mesmos Vereadores ao
início nominados, com quórum legal para deliberação, já em fase de Ordem do Dia.
Atendendo solicitação do Presidente, a primeira Secretária efetua a leitura da Ordem do
Dia da Sessão de que se trata, composta pelos seguintes: a) Projeto de Lei nº 2.838, do
Executivo, dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências, para segunda discussão e votação; b) Projeto de Lei nº 2.839, do Executivo, dispõe
sobre a abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências, para primeira

discussão e votação; c) Projeto de Lei nº 2.840, do Executivo, dispõe sobre a abertura de
Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências, para primeira discussão e votação; d) Projeto de Lei nº 2.841, do Executivo, isenta os candidatos que especifica do
pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos do Executivo, para primeira discussão e votação; e e) Projeto de Lei nº 2.842, do Executivo, dispõe sobre o Conselho de
Alimentação Escolar, para primeira discussão e votação. Finalizada a leitura, o senhor
Presidente anuncia que além da matéria constante na Ordem do Dia original foram incluídas as Moções números 1.960 a 1.963 transferidas do Expediente por número regimental de subscrições. A seguir, o senhor Presidente coloca em apreciação o Projeto de
Lei nº 2.838 em segundo turno. Submetido em segunda discussão, não há debates. Em
segunda votação, é o Projeto de Lei nº 2.838 aprovado por unanimidade. A seguir, o
senhor Presidente anuncia a apreciação do Projeto de Lei nº 2.839 e a Vereadora Ana
Paula Casamassa de Lima pede e obtém o uso da palavra e requer a imposição do regime de urgência aos Projetos de Lei números 2.839, 2.840, 2.841 e 2.842 constantes na
pauta para primeira discussão e votação, para que fossem apreciados em discussão e
votação únicas.Prosseguindo, o senhor Presidente coloca em discussão o requerimento
verbal apresentado pela Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima, sem debates.Submetido em votação, é aprovado por unanimidade. Prosseguindo com a apreciação, em urgência, do Projeto de Lei nº 2.839, o senhor Presidente solicita a leitura do
respectivo parecer escrito da Assessoria Jurídica, no que foi atendido. Em seguida, o
senhor Presidente colhe os pareceres verbais das Comissões Permanentes de Justiça e
Redação e de Finanças, Contas e Orçamento, que manifestam aquiescência à propositura em exame. Segue, colocando em discussão única o Projeto de Lei nº 2.839, sem debates. Em votação única, é aprovado por unanimidade o Projeto de Lei nº 2.839. A seguir, o senhor Presidente coloca em apreciação o Projeto de Lei nº 2.840, solicitando ao
Assessor Jurídico a leitura do respectivo parecer escrito da Assessoria Jurídica. Em
seguida, o senhor Presidente passa a colher os pareceres das Comissões de Justiça e Redação e de Finanças, Contas e Orçamento, que opinam pela aprovação da matéria. O
senhor Presidente prossegue com a discussão única do Projeto de Lei nº 2.840, sem debates dos senhores Vereadores. Submete o Projeto de Lei nº 2.840 em votação única,
dela resulta aprovado por unanimidade. O senhor Presidente anuncia a apreciação, em
urgência, do Projeto de Lei nº 2.841. Atendendo solicitação do Presidente, o Assessor
Jurídico faz a leitura do parecer escrito da Assessoria Jurídica ao Projeto em exame. Em
seguida, o senhor Presidente colhe os pareceres verbais das Comissões de Justiça e Redação, de Finanças, Contas e Orçamento e de Saúde e Assistência Social, que opinam
pela aprovação da matéria, à unanimidade. Submetido o Projeto de Lei nº 2.841 em discussão única, manifesta-se o Vereador Evandro Giora. Em votação única, é aprovado
por unanimidade o Projeto de Lei nº 2.841. Em apreciação o Projeto de Lei nº 2.842, o
senhor Presidente determina a leitura do parecer escrito da Assessoria Jurídica, no que
foi atendido. Em seguida, passa a colher os pareceres verbais das Comissões de Justiça e
Redação, de Finanças, Contas e Orçamento e de Educação, Cultura, Esportes e Meio
Ambiente que manifestam sua aquiescência à propositura em exame. O senhor Presidente coloca em discussão única o Projeto de Lei nº 2.842, manifestando-se o Vereador
Marcelo de Araujo. Submetido em votação única, é aprovado por unanimidade o Projeto de Lei nº 2.842. A seguir, a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima solicita e obtém
o uso da palavra e requer verbalmente a imposição do regime de urgência ao Projeto de
Lei nº 2.844, do Executivo, que dispõe sobre o fomento ao turismo e desenvolvimento
local do micro e pequeno empreendedor através do incentivo à produção de cerveja artesanal no âmbito do município de Campo Limpo Paulista para que fosse incluído na
Ordem do Dia desta Sessão para discussão e votação únicas. Prosseguindo, o senhor
Presidente coloca em discussão o requerimento verbal apresentado pela Vereadora Ana
Paula Casamassa de Lima, manifestando-se, sucessivamente, os Vereadores Leandro

Bizetto, Marcelo de Araujo, Denis Roberto Braghetti, Evandro Giora e novamente Leandro Bizetto pela liderança. Submetido em votação, é aprovado pela maioria de dez
(10) votos a dois (02). São contrários os votos dos Vereadores Leandro Bizetto e Daniel
Mantovani Lima. Os votos favoráveis são dos Vereadores Alexandre dos Santos, Ana
Paula Casamassa de Lima, Denis Roberto Braghetti, Dulce do Prado Amato, Evandro
Giora, José Riberto da Silva, Jurandi Rodrigues Caçula, Marcelo de Araujo, Paulo Pereira dos Santos e Valdir Antonio Arenghi. A seguir, o senhor Presidente coloca em
apreciação o Projeto de Lei nº 2.844, determinando ao Assessor Legislativo a leitura do
parecer escrito da Assessoria Jurídica, no que foi atendido. Passa a colher os pareceres
verbais das Comissões de Justiça e Redação, de Finanças, Contas e Orçamento e de
Obras e Serviços Públicos, que opinam pela aprovação da matéria, à unanimidade. O
senhor Presidente coloca o Projeto de Lei nº 2.844 em discussão única, manifestando-se
os Vereadores Ana Paula Casamassa de Lima, José Riberto da Silva e Denis Roberto
Braghetti. Em seguida, coloca o Projeto de Lei nº 2.844 em votação única, resultando
aprovado por unanimidade. Pede e obtém o uso da palavra a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima que requer a votação em bloco das Moções números 1.960 a 1.963.
Prosseguindo, o senhor Presidente coloca em discussão o requerimento verbal apresentado pela Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima, sem debates. Submetido em votação, é aprovado por unanimidade. A seguir, o senhor Presidente coloca em apreciação o
bloco das Moções números 1.960 a 1.963 e solicita o respectivo parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação, que é favorável. Em discussão, manifesta-se o Vereador
Marcelo de Araujo. Em votação, o bloco das Moções números 1.960 a 1.963 é aprovado
por unanimidade. A seguir, 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 Leandro Bizetto cumprimenta todos presentes. Demonstra contentamento por correr tudo bem na sua cirurgia, agradecendo as pessoas que o ajudaram na sua recuperação; expressa seu profundo pesar pelo falecimento
de seu pai, seu herói; e comenta a aprovação em concurso público na cidade de Jundiaí
do seu técnico parlamentar Samir, com o qual teve relação de irmandade durante o período que aquele servidor trabalhou em seu Gabinete, tecendo elogios e augurando sorte
e futuro brilhante para ele. Finaliza, dizendo que está triste pela saída do Samir, mas
que, simultaneamente, está feliz com o futuro promissor daquele servidor. Com a palavra o Vereador Marcelo de Araujo estende-se sobre o Projeto de Lei nº 2.844 sobre o
incentivo à cerveja artesanal, aprovado nesta Sessão, para o qual seu voto foi favorável,
salientando a necessidade do Prefeito Municipal bem regulamentar aquela atividade
através de decreto. Parabeniza a Vereadora Dulce Amato pela passagem do aniversário,
enfatizando que é uma honra legislar ao lado dela.Com a palavra o Vereador Denis Roberto Braghetti parabeniza a Vereadora Dulce Amato pelo aniversário, acrescentando
tratar-se de uma pessoa especial na cidade. Aborda sua Moção nº 1.959 de Repúdio ao
Prefeito Municipal, referente à construção de campo de futebol do São José, a qual não
obteve subscrições dos Vereadores e foi apresentada após ter sido procurado por times
de futebol e por munícipes, objetivando defender os interesses da população e não os do
Prefeito. Estende-se sobre o assunto, relembrando que em 2010/2011 houve um compromisso verbal entre Vereadores e Prefeito de remanejar o campo de futebol do São
José para a parte de cima do local, onde iniciou-se o plantio do gramado e outros serviços que aponta, e de dar continuidade ao projeto. Dirige-se ao Vereador Jurandi Rodrigues Caçula e afirma que não está fazendo politicagem, mas atendendo anseio da população, pois muitos cobram aquela construção. Diz que a atual administração sequer consegue fazer um campo de futebol. Pede apoio ao Vereador Jurandi Rodrigues Caçula
para a realização dessa obra, eis que a cidade carece de áreas de lazer, esperando que,
de acordo com o que foi dito pelo Vereador Jurandi, seja realmente implantado o campo
de futebol no mês de outubro.Com a palavra o Vereador Jurandi Rodrigues Caçula re-

futa a afirmação do orador anterior sobre o plantio de gramado e a realização de outros
serviços na área onde será o campo de futebol do São José. Salienta que na administração passada defendeu e protegeu aquela área para que não fosse ali implantado um ecoponto. Afirma que a construção do campo de futebol do São José será realizada, em contrapartida, possivelmente no mês de outubro, mas com certeza no início do ano que se
aproxima, por uma empresa que fará um loteamento próximo ao local. Sem mais Vereadores inscritos para falar, o senhor Presidente parabeniza os aniversariantes do Legislativo do mês de junho e comunica o recesso parlamentar que ocorrerá no período de 01
a 31 de julho, quando, se necessário, serão realizadas Sessões Legislativas Extraordinárias. Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente declara encerrada a Sessão, de
cujos trabalhos vai lavrada a presente Ata, que aprovada na Sessão Ordinária de 06 de
agosto de 2019, vai assinada pelos integrantes da Mesa.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-._______________________________
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