CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
PAUTA
67a. SESSÃO ORDINÁRIA
13a. LEGISLATURA
17 DE MARÇO DE 2020 - 19:00 horas

EXPEDIENTE
ATAS DE SESSÕES ANTERIORES:
66ª Sessão Ordinária, de 03/03/2020;

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA:
- Boletim Informativo nº 03
(período de 19/02 a 03/03/2020)
- Eventual leitura de correspondência extra-boletim

BALANCETES:
------------------------

INDICAÇÕES
Nº 9.227 do Vereador Marcelo de Araujo
Nº 9.228 do Vereador Marcelo de Araujo
Nº 9.229 do Vereador Marcelo de Araujo
Nº 9.230 do Vereador Paulinho da Ambulância
Nº 9.231 da Vereadora Professora Cristiane Damasceno
Nº 9.232 da Vereadora Professora Cristiane Damasceno

REQUERIMENTOS:
Nº 2.602 do Vereador Denis Roberto Braghetti

PROJETOS RECEBIDOS (leitura para conhecimento)
Moção nº 2.026 do Ver. Marcelo de Araujo
Moção nº 2.027 do Ver. Denis Roberto Braghetti

leitura de eventuais projetos extra pauta
→ (Colocar os projetos à disposição das Comissões, iniciando p/ CJR)

ASSUNTOS GERAIS
(falar sobre qualquer assunto de interesse público)
Inscrição mediante assinatura do livro c/ Secretário)

ORDEM DO DIA

1. PROJETO DE LEI Nº 2.862 do Executivo, alterando a Lei nº 2.341 que criou o
programa educacional e esportivo – “Cidadania para a vida”.
PARA 2ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2. PROJETO DE LEI Nº 2.863 do Executivo, autorizando o Poder Executivo a
firmar convênio com o D.E.R
PARA 1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
3. MOÇÃO Nº 2.022 do Ver. Marcelo de Araujo, repudiando o senhor Prefeito por
realizar, através da instalação de outdoors, promoção de supostos atos de
governo
PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO ÚNICAS

EXPLICAÇÃO PESSOAL
Uso da palavra p/ justificar atitudes pessoais
Inscrição mediante assinatura no livro c/ Secretário.
Sala das Sessões, 16 de março de 2020.

ANTONIO FIAZ CARVALHO
Presidente

INDICAÇÃO 9.227
Assunto:

CONSERVAÇÃO DE VIA PÚBLICA

Senhor Presidente:
CONSIDERANDO que o trecho da Rua Avaré, na altura do número
896, na Vila Constança, se encontra sem sarjetas, as quais foram danificadas e levadas pela
erosão;
CONSIDERANDO que nesse trecho existe uma inclinação entre a via
pública e os terrenos das residências, estas situadas abaixo do nível da rua, onde já ocorreu
deslizamento e seus moradores foram retirados de seus imóveis;
CONSIDERANDO ainda, que os bueiros estão entupidos e as águas
pluviais escoam da via pública em direção e infiltra nesse declive existente, ficando
suscetível a novo deslizamento;
CONSIDERANDO que a situação se mostra extremamente perigosa
- tanto para a circulação de veículos, como para a segurança dos moradores,
INDICO ao senhor Prefeito Municipal a conveniência e a
necessidade de determinar providências no sentido de executar na Rua Avaré, altura do
número 896, situada na Vila Constança, os seguintes serviços:
- recomposição da pavimentação do mencionado trecho da via
pública;
- construção de nova sarjeta no local;
- contenção da encosta que se revela perigosa para a incolumidade
dos moradores;
- limpeza dos bueiros existentes.

Campo Limpo Paulista, 12 de março de 2020.

MARCELO DE ARAUJO
Vereador

DESPACHO - Encaminhe-se ao Senhor Prefeito Municipal
Sala das Sessões ,
----------------------------------------Presidente

INDICAÇÃO 9.228
Assunto: DESENTUPIMENTO DE GALERIAS

Senhor Presidente:
CONSIDERANDO que, segundo reclamações dos moradores, a vazão
das galerias de águas pluviais implantadas na Rua Canadá, no lado par da via pública e no
trecho compreendido do número 354 até o número 358, se encontra nula desde 2009 e
durante os dias de fortes chuvas;
CONSIDERANDO que o sistema de escoamento das águas pluviais do
local é constituído por galerias com pequenos diâmetros que se interligam e desembocam
na galeria implantada na altura do número 365, esta com maior diâmetro;
CONSIDERANDO que, obstruídas essas galerias existentes entre os
números 354 e 358, o sistema de drenagem fica bastante comprometido, quase inoperante,
provocando inundações, culminando com insistentes pedidos dos moradores por visita
técnica no local junto à Prefeitura, conforme demonstram os protocolos anexos, não
atendidos até o presente;
CONSIDERANDO que a situação se agravou pois a outra galeria que
se estende da Rua Canadá até a Rua Islândia, através de terreno embargado, provavelmente
se encontra danificada desde os serviços de terraplenagem ali executados por máquinas
pesadas, circunstância que compromete ainda mais a vazão das águas das chuvas;
CONSIDERANDO que a Prefeitura deve e pode solucionar o
problema,
INDICO ao senhor Prefeito Municipal a conveniência e a necessidade
de determinar providências junto ao Departamento competente da Prefeitura para que seja
realizada vistoria no sistema de escoamento das águas pluviais da Rua Canadá de maneira a
verificar e solucionar os problemas acima apontados, em atenção aos reiterados pedidos de
seus moradores, que vivem em sobressalto diante da possibilidade de danos e prejuízos que a
situação pode causar quer às condições da via pública, quer as residências ali construídas.

Campo Limpo Paulista, 12 de março de 2020.

MARCELO DE ARAUJO
Vereador

DESPACHO - Encaminhe-se ao Senhor Prefeito Municipal
Sala das Sessões ,
----------------------------------------Presidente

INDICAÇÃO 9.229
Assunto: CONSTRUÇÃO DE GALERIA PARA ESCOAMENTO ÁGUAS PLUVIAIS

Senhor Presidente:
CONSIDERANDO que a galeria para escoamento das águas pluviais
da Rua Victor Atolino se estende até a Rua Zé Tropeiro, sem continuidade;
CONSIDERANDO que esse sistema de drenagem não se mostra eficaz,
pois as águas das chuvas são transportadas e lançadas na Rua Zé Tropeiro, onde provocam
acentuada erosão, danificando seu leito carroçável;
CONSIDERANDO a necessidade de ampliar essa galeria até um
corpo receptor das águas, no caso, até o córrego próximo ali existente,
INDICO ao senhor Prefeito Municipal a conveniência e a necessidade
de determinar providências visando a ampliação da galeria das águas pluviais que ora se
estende da Rua Victor Atolino até a Rua Zé Tropeiro, de maneira a atingir e lançar as águas
no córrego próximo ali existente, para que, da maneira em que se encontra, as águas das
chuvas não continuem provocando erosão no leito da via pública.
Campo Limpo Paulista, 12 de março de 2020.

MARCELO DE ARAUJO
Vereador

DESPACHO - Encaminhe-se ao Senhor Prefeito Municipal
Sala das Sessões ,
----------------------------------------Presidente

INDICAÇÃO 9.230
Assunto: VAGA PREFERENCIAL EM ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS

Senhor Presidente:
CONSIDERANDO que existem vários estabelecimentos
comerciais na Rua Francisco Miguel, sobretudo no trecho próximo à praça Castelo Branco;
CONSIDERANDO que para garantir maior conforto, segurança e
acessibilidade aos idosos é imperiosa a demarcação de vagas preferenciais reservadas para
este público;
CONSIDERANDO que vários munícipes já relataram
dificuldades para encontrar uma vaga de estacionamento naquela área em razão da grande
demanda de veículos estacionados na via pública,
INDICO ao Senhor Prefeito Municipal a conveniência e a
necessidade de determinar providências no sentido de que seja verificada a possibilidade de
implantar sinalização de trânsito com vagas preferenciais de estacionamento reservadas para
idosos na Rua Francisco Miguel, próximo à praça Castelo Branco, com a finalidade de
atender reivindicações de munícipes.

Campo Limpo Paulista, 12 de março de 2020.

PAULO PEREIRA DOS SANTOS
Vereador

DESPACHO - Encaminhe-se ao Senhor Prefeito Municipal
Sala das Sessões ,
----------------------------------------Presidente

INDICAÇÃO 9.231
Assunto: CONSTRUÇÃO DE GALERIA PARA ESCOAMENTO ÁGUAS PLUVIAIS

Senhor Presidente:
CONSIDERANDO que a Estrada São Luís, importante acesso à
Vila São Paulo, não dispõe de sistema para escoamento das águas das enxurradas;
CONSIDERANDO que essas águas pluviais escoam e se
espalham pela Estrada, provocando erosões no centro do seu leito carroçável ;
CONSIDERANDO que essa via pública apresenta elevada
inclinação e com as erosões, o acesso de veículos fica praticamente prejudicado, gerando
transtornos aos munícipes e reiteradas reclamações dos usuários,
INDICO ao Senhor Prefeito Municipal a conveniência e a
necessidade de determinar providências visando a implantação de canaletas nas laterais da
Estrada São Luis para escoamento das águas pluviais, diminuindo, por essa forma, as erosões
provocadas pelas enxurradas no leito carroçável desse importante acesso à Vila São Paulo,
em atenção às reiteradas reclamações dos moradores e usuários.

Campo Limpo Paulista, 12 de março de 2020.

PROFESSORA CRISTIANE DAMASCENO
Vereadora

DESPACHO - Encaminhe-se ao Senhor Prefeito Municipal
Sala das Sessões ,
----------------------------------------Presidente

INDICAÇÃO 9.232
Assunto: MANUTENÇÃO DE VIA PÚBLICA

Senhor Presidente:

CONSIDERANDO que trecho da pavimentação asfáltica da rua
Avinhado, localizada no Jardim Santa Lúcia, cedeu, abrindo um buraco no meio da via
pública;
CONSIDERANDO que para alertar os motoristas, os moradores dos
locais utilizam galhos para sinalizar o buraco, porém, o perigo persiste;

CONSIDERANDO que a situação, segundo os moradores, já perdura
muito tempo, merecendo, pois, ser reparada,
INDICO ao Senhor Prefeito Municipal a conveniência e a
necessidade de determinar providências junto ao departamento competente no sentido de
proceder o fechamento do buraco existente no meio do leito carroçável da Rua Avinhado,
situada no Jardim Santa Lúcia, seguido do respectivo recapeamento asfáltico do local, em
atenção ao significativo número de reclamações recebido a respeito do assunto.

Campo Limpo Paulista, 12 de março de 2020.

PROFESSORA CRISTIANE DAMASCENO
Vereadora

DESPACHO - Encaminhe-se ao Senhor Prefeito Municipal
Sala das Sessões ,
----------------------------------------Presidente

MOÇÃO Nº 2-0-2-6
(Apelo)

CONSIDERANDO o estado lastimável em que se encontra a Rua Alcino Delate (altura do
número nº 1960), importante via que interliga os Bairros Vera Regina e Jardim Maria;
CONSIDERANDO que o córrego que margeia a referida via está assoreado,
consequentemente resultando no acúmulo de água na pista de rolamento;
CONSIDERANDO que já há relato de quebra de veículo no local, situação também
motivada pela ausência de qualquer sinalização que possa advertir os motoristas que ali trafegam;
CONSIDERANDO, portanto, a necessidade de realização de reparos, recapeamento da
via, limpeza de tubulação e desassoreamento do córrego;
CONSIDERANDO, por fim, que o péssimo estado da via já foi relatado à Prefeitura
Municipal por meio do Ofício nº 037/2020, de 23 de janeiro de 2020.
Por todas as razões acima expostas,

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA apela ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que diligencie junto aos Departamentos
responsáveis a fim de que promovam os necessários reparos, recapeamento da via, limpeza
de tubulação e desassoreamento do córrego, bem como providenciem a sinalização
preventiva do local, tudo com o objetivo de propiciar conforto e segurança aos contribuintes
do Município.
Campo Limpo Paulista, 11 de março de 2020.

MARCELO DE ARAUJO
Vereador

(Moção nº 2026, fls. 02, subscritores)

ANA PAULA CASAMASSA DE LIMA
VEREADORA

ANTONIO FIAZ CARVALHO
VEREADOR

CRISTIANE FRIOLIM DAMASCENO
VEREADORA

DANIEL MANTOVANI DE LIMA
VEREADOR

DENIS ROBERTO BRAGHETTI
VEREADOR

EVANDRO GIORA
VEREADOR

JURANDI RODRIGUES CAÇULA
VEREADOR

PAULO PEREIRA DOS SANTOS
VEREADOR

DULCE DO PRADO AMATO
VEREADORA

JOSÉ RIBERTO DA SILVA
VEREADOR

LEANDRO BIZETTO
VEREADOR

VALDIR ANTONIO ARENGHI
VEREADOR

REQUERIMENTO Nº 2602

Senhores Vereadores:
CONSIDERANDO que ao Legislativo compete a fiscalização da ação governamental
do Executivo e, para tanto, é de atribuição da Câmara solicitar informações ao Prefeito sobre
assuntos referentes à Administração Municipal, a teor do art. 14, XVIII, da Lei Orgânica do
Município, c/c. Art. 146, II, do Regimento Interno desta Casa;
CONSIDERANDO que o Coronavírus (COVID-19), foi declarado pela Organização
Mundial de Saúde como pandemia, pois nas últimas duas semanas, o número de casos fora
da China aumentaram em 13 vezes e a quantidade de países afetados triplicou, deixando em
alerta os órgãos sanitários de países em todos os continentes, demandando grandes desafios
para controle da doença, com atenção especial na velocidade de reprodução do vírus.
CONSIDERANDO o conflito de informações entre mídias sociais e demais meios de
comunicação, confundindo pessoas.
CONSIDERANDO que a verdade deve prevalecer sempre frente a onda de “fake
News” que interfere de forma negativa nas relações sociais.
CONSIDERANDO a publicação realizada no dia 11 de março de 2020 que prevê que
nas próximas duas semanas haverá grande aumento dos casos de infecção por coronavírus no
Brasil.
CONSIDERANDO a necessidade de tomada de urgentes providências por parte do
Executivo Local.
Pelas razões expostas;
REQUEIRO à Mesa na forma regimental, ouvido o Soberano Plenário, sejam
solicitadas do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, providencias no sentido de que
seja remetido ao Legislativo as seguintes informações:
1. Quais informações podem ser divulgadas sobre prevenção ao
coronavírus (COVID-19), desconsiderando as notícias falsas que
circulam nas redes sociais?
2.
Existem materiais impressos ou digitais para estas divulgações?
3.
Quais ações específicas estão previstas ou em andamento nos
órgãos públicos, com relação aos funcionários e população atendida (Ex: Unidades de Saúde,
Escolas e Creches, Unidades de atendimento à população rua, entre outros)?
4.
Existem campanhas específicas previstas ou em andamento
com foco em crianças nas escolas e creches, e com a população de idosos, com a
aproximação do período de baixas temperaturas onde a incidência de problemas
respiratórios, gripes e resfriados aumentam para estes grupos de pessoas?
Campo Limpo Paulista, 16 de março de 2020.

DENIS ROBERTO BRAGHETTI
Vereador

MOÇÃO nº 2-0-2-7
(APELO)

CONSIDERANDO que o Coronavírus (COVID-19), foi declarado pela Organização
Mundial de Saúde como pandemia, pois nas últimas duas semanas, o número de casos fora
da China aumentaram em 13 vezes e a quantidade de países afetados triplicou, deixando em
alerta os órgãos sanitários de países em todos os continentes, demandando grandes desafios
para controle da doença, com atenção especial na velocidade de reprodução do vírus.
CONSIDERANDO o conflito de informações entre mídias sociais e demais meios de
comunicação, confundindo pessoas.
CONSIDERANDO que a verdade deve prevalecer sempre frente a onda de “fake
News” que interfere de forma negativa nas relações sociais.
CONSIDERANDO a publicação realizada no dia 11 de março de 2020 que prevê que
nas próximas duas semanas haverá grande aumento dos casos de infecção por coronavírus no
Brasil.
CONSIDERANDO ser de suma importância a realização de campanha municipal de
conscientização e prevenção para enfrentamento do problema;
Por todas as razões acima expostas,
A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA APELA ao Chefe
do Executivo para que sejam tomadas medidas imediatas e concretas pelo Sistema de Saúde
Municipal, no sentido de promover a devida orientação da população, bem como dotar os
departamentos e unidades de saúde de todo suporte necessário para o devido enfrentamento
do coronavírus, minimizando assim os riscos à população local.
Campo Limpo Paulista, 16 de Março de 2020.
DENIS ROBERTO BRAGHETTI
Vereador

(Moção
2027,
subscritores)

ANA PAULA CASAMASSA DE LIMA
VEREADORA

PROFESSORA CRISTIANE DAMASCENO
VEREADORA

fls.

ANTONIO FIAZ CARVALHO
VEREADOR

DANIEL MANTOVANI DE LIMA
VEREADOR

DULCE DO PRADO AMATO
VEREADORA

EVANDRO GIORA
VEREADOR

JOSÉ RIBERTO DA SILVA
VEREADOR

JURANDI RODRIGUES CAÇULA
VEREADOR

LEANDRO BIZETTO
VEREADOR

PAULO PEREIRA DOS SANTOS
VEREADOR

MARCELO DE ARAÚJO
VEREADOR

VALDIR ANTONIO ARENGHI
VEREADOR
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