ATA DA 063a. SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO
PAULISTA
- 13a. LEGISLATURA
Ao dez dias do mês de dezembro 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 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, EVANDRO GIORA, JOSÉ RIBERTO DA
SILVA, JURANDI RODRIGUES CAÇULA, LEANDRO BIZETTO, MARCELO DE
ARAUJO, PAULO PEREIRA DOS SANTOS, ROSALINA YOSKO KAWAMOTO
HONORATO e VALDIR ANTONIO ARENGHI, conforme chamada efetuada pela
primeira Secretária, respondida e assinaturas lançadas na Folha de Presença respectiva
e a ausência da Vereadora Dulce do Prado Amato que está licenciada. Com o número
legal de Vereadores presentes, são declarados abertos os trabalhos da sexagésima 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: Corintios, capítulo 13, versículos 4 ao 7, por intermédio do Vereador
Valdir Antonio Arenghi. Em seguida, o senhor Presidente solicita à primeira Secretária
a leitura do pedido de licença da Vereadora Dulce do Prado Amato no período de 30 de
novembro a 30 de dezembro de 2019, para tratar de assuntos particulares. Finalizada a
leitura, o senhor Presidente anuncia que o pedido de licença foi deferido e que a suplente
Rosalina Yosko Kawamoto Honorato tomou posse em seu Gabinete na data de 04 de
dezembro, dispensada das formalidades regimentais por já as ter cumprido em oportunidade anterior, em substituição à Vereadora licenciada. Prosseguindo, o Senhor Presidente coloca em discussão a Ata da sexagésima primeira Sessão Ordinária de 12 de novembro de 2019, sem ocorrência de debates. Colocada em votação, a Ata é aprovada por
unanimidade de votos. Em seguida, o senhor Presidente coloca em discussão a Ata da
sexagésima segunda Sessão Ordinária de 26 de novembro 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 42, do período de vinte e sete de novembro a dez de dezembro de 2019, relatando as correspondências recebidas nesta Casa Legislativa. Coloca também o Balancete da Câmara Municipal referente ao mês de novembro/2019 à disposição do Plenário, bem como da Comissão de Finanças, Contas e Orçamento. A seguir, o senhor Presidente solicita ao autor,
Vereador Denis Roberto Braghetti, a leitura da Indicação nº 9.220, que sugere a manutenção e a conservação periódicas da academia ao ar livre integrante do patrimônio municipal, instalada no Ginásio de Esportes Aldhévio Barbosa de Lemos, consertando, desde já, os equipamentos que se encontram quebrados no local. Em seguida, o Senhor Presidente proclama seu despacho favorável à Indicação lida, encaminhando-a ao Chefe do
Executivo. A seguir, solicita ao autor, Vereador Marcelo de Araujo, que proceda a leitura do fecho do Requerimento nº 2.600, apresentado em regime de urgência, que solicita a
convocação do Diretor de Habitação Municipal para, no dia 18 de dezembro de 2019 às
10h00, prestar esclarecimentos ao Vereador subscritor e demais Camaristas sobre as
unidades habitacionais do empreendimento Campo Limpo Paulista DE. Finalizada a
leitura, o senhor Presidente submete ao Plenário a imposição do regime de urgência ao
Requerimento nº 2.600. Em discussão o regime de urgência ao Requerimento nº 2.600

manifesta-se o Vereador Marcelo de Araujo; em votação, é rejeitado o regime de urgência ao Requerimento nº 2.600 pela maioria de oito (08) votos a quatro (04). Votam pela
rejeição do regime de urgência ao Requerimento nº 2.600 os Vereadores Ana Paula Casamassa de Lima, Cristiane Friolim Damasceno, Daniel Mantovani Lima, José Riberto
da Silva, Jurandi Rodrigues Caçula, Paulo Pereira dos Santos, Rosalina Yosko Kawamoto Honorato e Valdir Antonio Arengui; e pela aprovação do regime de urgência os
Vereadores Denis Roberto Braghetti, Evandro Giora, Leandro Bizetto e Marcelo de
Araujo. A seguir, o senhor Presidente anuncia que, denegada a urgência, o Requerimento nº 2.600 deverá retornar na Ordem do Dia da próxima Sessão. Prosseguindo, o senhor
Presidente solicita à Assessoria Legislativa a leitura, para conhecimento do Plenário, das
proposituras protocoladas na Casa que seguem: a)Moção nº 2.011 da Vereadora Cristiane Friolim Damasceno, aplaude o Guarda Municipal Alexandre Luis Genesini pela
excelente e ágil atuação diante de uma tentativa de roubo em nosso Município envolvendo uma senhora acompanhada por duas crianças; b) Moção nº 2.012 da Vereadora
Cristiane Friolim Damasceno, aplaude o Guarda Municipal Ageu da Rocha pela excelente e ágil atuação diante de uma tentativa de roubo em nosso Município envolvendo
uma senhora acompanhada por duas crianças; c) Moção nº 2.013 da Vereadora Cristiane Friolim Damasceno, aplaude a servidora pública Juliana Alessandra da Silva Ramos
pela dedicação e presteza que, ao perceber a tentativa de roubo envolvendo uma senhora
acompanhada por duas crianças, acionou a Guarda Municipal do Município; d) Moção
nº 2.014 do Vereador Marcelo de Araujo, apela à Superintendência da CPTM por providências no sentido de que sejam executadas as devidas adaptações na Plataforma 2 da
Estação Ferroviária, sentido Campo Limpo Paulista a Jundiaí, acesso pela Rua Joaquim
Pereira Pinto, Centro, tornando-a acessível aos portadores de deficiência física e idosos;
e) Projeto de Resolução nº 404 da Mesa, dispõe sobre a cessão de servidores efetivos pertencentes ao quadro de pessoal do Legislativo para demais entes da Administração Pública direta e indireta com sede nesse município, de acordo com Lei Complementar Municipal nº 547, de 02 de dezembro de 2019; f) Projeto de Lei nº 2.858 do Executivo, dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências; g) Projeto de Lei Complementar nº 684 do Executivo, dispõe sobre prorrogação da lei que
instituiu a Campanha “Emplaca Campo Limpo Paulista” de incentivo ao emplacamento
e transferência de veículos automotores no município de Campo Limpo Paulista. Com a
palavra a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima requer a dispensa da leitura do
inteiro teor dessas proposituras protocoladas. 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 e das Ementas das Moções objetos do requerimento aprovado, no
que foi atendido. Finalizada a leitura, o senhor Presidente coloca o Projeto de Resolução
nº 404, o Projeto de Lei nº 2.858 e o Projeto de Lei Complementar nº 684 à disposição
das Comissões Permanentes para elaboração de pareceres, iniciando-se pela Comissão
de Justiça e Redação. Declara que as Moções números 2.011 a 2.014 ficam transferidas
para a Ordem do Dia desta Sessão, para discussão e votação únicas, por urgência determinada pelo número regimental de subscrições. 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 o Vereador Jurandi Rodrigues Caçula agradece a presença de todos e diz que vem a tribuna
para falar coisas positivas, agradecendo o Prefeito e o Secretário Municipal de Obras
pelo início das obras do campo de futebol do São José, cuja previsão de entrega é de 6
meses, justificando tratar-se de um espaço muito importante para a população. Sem
mais Vereadores inscritos para o uso da palavra, o Senhor Presidente declara suspensos

os trabalhos por cinco minutos, decorridos os quais, com nova chamada respondida pelos Vereadores anteriormente nominados e com quórum para deliberação, reabre-se a
Sessão 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 pelo
Projeto de Lei Complementar nº 681 do Executivo, que altera os anexos I e V do art. 194
da Lei Complementar nº 535 no que se refere à DEZ -Zona de Desenvolvimento Econômico e pelo Projeto de Lei Complementar nº 683 do Executivo que dispõe sobre ampliação de vagas de cargos existentes, de provimento efetivo com regime estatutário; ambos
para primeira discussão e votação. Com a palavra a Vereadora Ana Paula Casamassa
de Lima requer a imposição do regime de urgência aos Projetos de Lei Complementar
números 681 e 683 já constantes na Ordem do Dia, ao Projeto de Lei Complementar nº
684, ao Projeto de Lei nº 2.858 e ao Projeto de Resolução nº 404, com inclusão destes três
últimos na Ordem do Dia desta Sessão, para que todos fossem apreciados em discussão e
votação únicas e a votação em bloco das Moções números 2.011 a 2.014, requerimento
este aprovado por unanimidade e sem debates na respectiva fase de discussão. Em seguida, o senhor Presidente anuncia que além da matéria constante na Ordem do Dia
original, estão incluídos o Projeto de Lei Complementar nº 684, o Projeto de Lei nº 2.858
e o Projeto de Resolução nº 404, além das Moções números 2.011 a 2.014 transferidas do
Expediente por número regimental de subscrições. Prosseguindo, o senhor Presidente
anuncia a apreciação, em urgência, do Projeto de Lei Complementar nº 681, solicitando
ao Assessor Jurídico a leitura do respectivo parecer jurídico. Em seguida, passa a colher
os pareceres verbais, ante a falta de forma escrita, das Comissões de Justiça e Redação,
de Finanças, Contas e Orçamento, de Obras e Serviços Públicos, de Educação, Cultura,
Esporte e Meio Ambiente e de Saúde e Assistência Social, que são favoráveis à matéria,
sendo a Comissão de Finanças, Contas e Orçamento pelo voto unânime e as demais pelo
voto da maioria dos seus membros, votando contra o Vereador Marcelo de Araujo que
compõe as Comissões de Justiça e Redação e de Saúde e Assistência Social, o Vereador
Denis Roberto Braghetti da Comissão de Obras e Serviços Públicos e o Vereador Evandro Gioria da Comissão de Educação, Cultura, Esportes e Meio Ambiente. Submetido o
Projeto de Lei Complementar nº 681 em discussão única, manifestam-se os Vereadores
Marcelo de Araujo, Cristiane Friolim Damasceno, Ana Paula Casamassa de Lima, Denis
Roberto Braghetti e Leandro Bizetto. Submetido em votação única, é o Projeto de Lei
Complementar nº 681 aprovado pela maioria de nove (09) votos a três (03). Votam pela
aprovação da matéria os Vereadores Ana Paula Casamassa de Lima, Cristiane Friolim
Damasceno, Daniel Mantovani Lima, José Riberto da Silva, Jurandi Rodrigues Caçula,
Leandro Bizetto, Paulo Pereira dos Santos, Rosalina Yosko Kawamoto Honorato e Valdir Antonio Arenghi. Votam pela rejeição da matéria os Vereadores Marcelo de Araujo,
Denis Roberto Braghetti e Evandro Giora. A seguir, o senhor Presidente submete ao
Plenário o Projeto de Lei Complementar nº 683, sob regime de urgência, solicitando,
preliminarmente, a leitura do parecer escrito da Assessoria Jurídica. Em seguida, colhe,
ante a falta de forma escrita, os pareceres verbais das Comissões de Justiça e Redação,
de Finanças, Contas e Orçamento e de Educação, Cultura, Esporte e Meio Ambiente,
que opinam, cada qual por sua vez, pela aprovação da matéria, por unanimidade. Em
discussão única, manifesta-se a Vereadora Cristiane Friolim Damasceno; em votação
única, é o Projeto de Lei Complementar nº 683 aprovado por unanimidade. A seguir, o
senhor Presidente anuncia a apreciação do Projeto de Lei Complementar nº 684 sob regime de urgência e em seguida solicita a leitura do respectivo parecer escrito da Assessoria Jurídica, no que foi atendido. O senhor Presidente passa a colher, ante a falta de
forma escrita, os pareceres verbais das Comissões de Justiça e Redação e de Finanças,
Contas e Orçamento, cada qual manifestando sua aquiescência à propositura em exame,
pelo voto unânime de seus membros. Segue com a discussão única do Projeto de Lei

Complementar nº 683 e, sem debates, prossegue com a sua votação única, dela resultando aprovado por unanimidade. O senhor Presidente coloca em deliberação o Projeto de
Lei nº 2.858, em urgência, solicitando ao Assessor Jurídico a leitura do respectivo parecer jurídico. A seguir, colhe, ante a falta de forma escrita, os pareceres verbais das Comissões Justiça e Redação e de Finanças, Contas e Orçamento, ambas opinando pela
aprovação da matéria, à unanimidade. A seguir, o Projeto de Lei nº 2.858 vai submetido
à discussão única, sem debates. Submetido à votação única, é o Projeto de Lei nº 2.858
aprovado por unanimidade. O senhor Presidente coloca em apreciação o Projeto de Resolução nº 404, solicitando a leitura do respectivo parecer jurídico. Após a leitura do
parecer jurídico, o senhor Presidente colhe, ante a falta de forma escrita, os pareceres
verbais das Comissões de Justiça e Redação, deFinanças, Contas e Orçamento e de
Obras e Serviços Públicos, cada qual por sua vez opinando pela aprovação da matéria, à
unanimidade. A seguir, vai submetido o Projeto de Resolução nº 404 em discussão única,
sem debates. Submetido em votação única, é o Projeto de Resolução nº 404 aprovado por
unanimidade. A seguir, o senhor Presidente coloca em apreciação o bloco das Moções
números 2.011 a 2.014 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 2.011 a 2.014 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 a Vereadora Cristiane Friolim Damasceno se refere a uma postagem da Internet
em que fora citada como “madrinha do MDB” que, não obstante se tratar de manifestação crítica disfarçada, a recebeu como elogio, pois se considera a madrinha do MDB, um
partido que estava desprezado na cidade e que o transformou em diretório. Diante de
alguns rumores, explica que os valores do fundo eleitoral repassados são definidos por
Lei e pela direção nacional do Partido. Diz que está regularizando toda a documentação
do Partido e nas questões jurídicas, até novembro, contou com o ajuda do Vereador e
advogado Leandro Bizetto, agradecendo-lhe. Passa a agradecer o Deputado Federal Baleia Rossi pela colaboração que vem prestando ao Município que cita e pelas outras
verbas que ainda serão liberadas para Campo Limpo Paulista, infelizmente um trabalho que não foi mencionado na postagem da internet. Agradece o Vereador Paulo Pereira dos Santos e o suplente Alexandre que muito trabalham para o Partido. Diz que o
Vereador deve buscar Emendas junto aos Deputados a serem destinadas ao Município
ao invés de ficar só criticando a falta de obras. Ainda sobre o seu Partido, diz que a própria sigla “Movimento Democrático Brasileiro” admite a participação e filiação de qualquer pessoa e todos são bem-vindos. Deseja um feliz Natal e Ano Novo a toda população.
Com a palavra o Vereador Marcelo de Araujo diz que respeita as opiniões de todos os
Vereadores e que não é contra o desenvolvimento da cidade, com a qual tem preocupação, caso contrário não teria votado a favor do Projeto de Lei sobre financiamento de
vinte milhões para o Executivo, mas que infelizmente houve por bem rejeitar nessa Sessão o Projeto de Lei sobre alteração do Plano Diretor por se tratar de matéria que deveria ser melhor discutida e que desrespeitou alguns ritos, apontando os decorrentes problemas dessa ausência e as dúvidas da população a respeito e ainda não esclarecidas.
Diz que sugeriu mais audiências públicas, mas não foi atendido. Enfatiza que não foge
as suas responsabilidades como Vereador e que por isso sempre fundamentou seu voto.
Diz que todos foram eleitos e todos têm responsabilidades, portanto, cada qual há de
respeitar o voto de cada um. Deseja um feliz Natal a todos. Sem mais Vereadores inscritos para falar, o senhor Presidente cumprimenta os aniversariantes do Legislativo do
mês de Novembro que cita, comunica o recesso parlamentar e deseja feliz Natal e Ano
Novo para toda população. Nada mais havendo a tratar, declara encerrada a Sessão, de

cujos trabalhos vai lavrada a presente Ata, que aprovada na Sessão Ordinária de 04 de
fevereiro de 2020, vai assinada pelos integrantes da Mesa.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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