ATA DA 066a. SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO
PAULISTA
- 13a. LEGISLATURA
Ao três dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, 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 sete 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, 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, e ausência do Vereador José Riberto da Silva. Com o número legal de Vereadores presentes, são declarados abertos os trabalhos da sexagésima
sexta 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, repectivamente 1º e 2º Secretários. O senhor Presidente
solicita e obtém, em cumprimento ao Regimento Interno da Casa, a leitura do trecho da
Bíblia Sagrada: Isaias, capítulo 41, versículos 10, por intermédio do Vereador Valdir
Antonio Arenghi. O senhor Presidente solicita à primeira Secretária, Vereadora Ana
Paula Casamassa de Lima, a leitura do pedido de licença médica do Vereador José Riberto da Silva, já deferido, pelo prazo de dois dias e por motivo de moléstia. Esclarece o
senhor Presidente que não houve convocação do Suplente pois o prazo da licença médica
do Vereador José Riberto da Silva é inferior a quinze dias. Prosseguindo, o Senhor Presidente coloca em discussão a Ata da sexagésima quinta Sessão Ordinária de 18 de fevereiro de 2020, 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 03, do período de dezenove de fevereiro a três de março de
2020, relatando as correspondências recebidas nesta Casa Legislativa. A seguir, o senhor
Presidente solicita aos Vereadores Denis Roberto Braghetti e Marcelo de Araujo que
façam a leitura dos fechos de suas Indicações, respeitando-se a ordem numérica. O Vereador Denis Roberto Braghetti lê a Indicação nº 9.225, de sua autoria, que sugere a
adesão do Município ao Programa Tempo de Aprender instituído pela portaria do MEC
280 de 19 de fevereiro de 2020 e o Vereador Marcelo de Araujo lê a Indicação nº 9.226,
propondo a retirada dos toldos implantados no corredor da entrada da escola Nair Ronchi Marchetti, em péssimo estado de conservação, deteriorados, e a reimplantação de
toldos novos no local. O senhor Presidente proclama seu despacho favorável às Indicações lidas, encaminhando-as ao Chefe do Executivo. Em seguida, o Senhor Presidente
solicita ao Vereador Marcelo de Araujo, autor da propositura, a leitura do fecho do Requerimento nº 2.601 que solicita ao Executivo cópia integral do processo administrativo
licitatório nº 5743/19, que originou a contratação da empresa Instituto Benetti Ltda.
Epp. Em seguida, o senhor Presidente proclama a transferência do Requerimento nº
2.601 à Ordem do Dia desta data para deliberação em discussão e votação únicas. Prosseguindo, o senhor Presidente solicita à Assessoria Legislativa a leitura, para conhecimento do Plenário, das proposituras protocoladas na Casa que seguem: a) Projeto de
Lei nº 2.863 do Executivo, que autoriza o poder Executivo Municipal firmar convênio
com o Departamento de Estradas e Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP e dá
outras providências; b) Projeto de Lei nº 2.864 do Executivo, que dispõe sobre abertura
de Crédito Adicional Especial e dá outras providências; c) Moção nº 2.022 do Vereador
Marcelo de Araujo, que repudia o Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município por rea-

lizar, através da instalação de outdorrs pela cidade, promoção de supostos atos de governo em detrimento da utilização dos já escassos recursos públicos em políticas públicas essenciais voltadas à população geral; d) Moção nº 2.023 do Vereador Denis Roberto
Braghetti, que aplaude o atleta de Jiu-Jitsu de Campo Limpo Paulista, Júlio César Suzigan, pela conquista do tricampeonato no Campeonato Pan Kid IBJJF JIU-JITSU
Championship 2020, realizado nos dias 08 e 09 de fevereiro do corrente, na cidade de
Long Beach, Califórnia, Estados Unidos; e) Moção nº 2.024 do Vereador Marcelo de
Araujo, apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que promova o corte
da vegetação, a limpeza dos bueiros, a implantação de ponto de ônibus, bem como estudos necessários para a implantação de redutor de velocidade na entrada do Bairro
Gramado Santa Rita, paralelo à Rodovia Máximo Zambotto (Rua Campo Limpo); f)
Moção nº 2.025 da Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima, que aplaude a Guarda
Municipal de Campo Limpo Paulista pelo excelente desempenho profissional durante os
dias de Carnaval, monitorando e garantindo a segurança dos foliões. Com a palavra a
Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima requer a dispensa da leitura do inteiro teor
das proposituras protocoladas, lendo-se somente as Mensagens dos Projetos e as Ementas das Moções, já que foram distribuídas cópias e os senhores Vereadores cientes dos
conteúdos das matérias. 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 dos Projetos de Lei números 2.863 e 2.864
e das Ementas das Moções números 2.022 a 2.025, objetos do requerimento aprovado,
no que foi atendido. Finalizada a leitura, o senhor Presidente coloca os Projetos de Lei
números 2.863 e 2.864 à disposição das Comissões Permanentes para elaboração de pareceres, iniciando-se pela Comissão de Justiça e Redação. Declara que as Moções números 2.023 a 2.025 são transferidas para a Ordem do Dia desta Sessão, para discussão e
votação únicas, por urgência determinada pelo número regimental de subscrições, já a
Moção nº 2.022, por não ter sido subscrita pela maioria absoluta dos Vereadores, será
incluída na Ordem do Dia da Sessão Ordinária subsequente, sujeita a uma única votação. 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 Marcelo de Araujo cumprimenta a assistência
e internautas, passando a abordar sua Moção de repúdio que será apreciada na próxima
Sessão Ordinária. Cita a luta de todos pela busca de melhorias, mas a desculpa do Executivo foi sempre a falta de recursos, lembrando a situação precária das vias públicas de
chão de terra. Diz que não adianta o Executivo distribuir uniformes escolares se não dá
condição aos alunos chegarem nas escolas, citando nomes de vias públicas e seus problemas que impedem os deslocamentos. Frisa que o dinheiro gasto com outdoors implantados pelo Executivo na cidade, que poderia ser utilizado em melhorias das vias públicas, demonstra falta de bom senso e gestão do Executivo e desrespeito à população.
Salienta que se o Executivo trouxesse melhorias às ruas citadas, obteria melhor propaganda do que a veiculada nos outdoors. Finaliza dizendo que vai continuar utilizando a
tribuna e todas ferramentas legislativas na sua Vereança. Sem mais Vereadores inscritos para o uso da palavra, o Senhor Presidente suspende os trabalhos por cinco minutos,
decorridos os quais, com nova chamada efetuada e respondida pelos Vereadores ANA
PAULA CASAMASSA DE LIMA, ANTONIO FIAZ CARVALHO, CRISTIANE FRIOLIM DAMASCENO, DENIS ROBERTO BRAGHETTI, DULCE DO PRADO AMATO, EVANDRO GIORA, JURANDI RODRIGUES CAÇULA, LEANDRO BIZETTO,
MARCELO DE ARAUJO, PAULO PEREIRA DOS SANTOS e VALDIR ANTONIO
ARENGHI, verificando a ausência do Vereador Daniel Mantovani Lima, com quórum
legal para deliberação, reabre a Sessão já em fase de Ordem do Dia. A seguir, o senhor
Presidente anuncia que o Vereador Daniel Mantovani Lima precisou se ausentar da Ses-

são para atendimento médico. Prosseguindo, a primeira Secretária, Vereadora Ana
Paula Casamassa de Lima, atendendo solicitação do Presidente, efetua a leitura da Ordem do Dia da Sessão de que se trata, composta pelos seguintes: a)Projeto de Lei nº
2.861 da Vereadora Cristiane Friolim Damasceno, que institui no Município a Semana
do Meio Ambiente, para segunda discussão e votação e b) 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 primeira discussão e votação. Finalizada a leitura da Ordem
do Dia, com a palavra a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima requer a votação em
bloco das Moções números 2.023 a 2.025, requerimento este aprovado por unanimidade,
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 e serão deliberados pelo Plenário o Requerimento nº 2.601 e o bloco das Moções números 2.023 a
2.025. Prosseguindo, o senhor Presidente anuncia a apreciação, em segundo turno, do
Projeto de Lei nº 2.861, submetendo-o em segunda discussão, sem debates. Submetido
em segunda votação, é o Projeto de Lei nº 2.861 aprovado por unanimidade. O senhor
Presidente anuncia a apreciação do Projeto de Lei nº 2.862 em primeiro turno, 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 e de Educação, Cultura, Esportes e Meio
Ambiente, que manifestam aquiescência à aprovação da matéria. Submetido o Projeto
de Lei nº 2.862 em primeira discussão, não há debates. Submetido em primeira votação,
é o Projeto de Lei nº 2.862 aprovado por unanimidade. A seguir, o senhor Presidente
anuncia a apreciação do Requerimento nº 2.601, submetendo-o em discussão, na qual se
manifestam os Vereadores Marcelo de Araujo, Ana Paula Casamassa de Lima, novamente Marcelo de Araujo pela autoria e Denis Roberto Braghetti. O senhor Presidente
coloca em votação o Requerimento nº 2.601; empatada a votação com cinco (05) votos
favoráveis dos Vereadores Denis Roberto Braghetti, Dulce do Prado Amato, Evandro
Giora, Leandro Bizetto e Marcelo de Araujo e cinco (05) votos contrários dos Vereadores Ana Paula Casamassa de Lima, Cristiane Friolim Damasceno, Jurandi Rodrigues
Caçula, Paulo Pereira dos Santos e Valdir Antonio Arenghi, serve o voto proferido pelo
Presidente para o desempate da votação, que é pela rejeição da matéria, restando o Requerimento nº 2.601 rejeitado pela maioria de seis (06) votos. A seguir, o senhor Presidente coloca em apreciação o bloco das Moções números 2.023 a 2.025 e solicita o respectivo parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação, que é favorável. Em discussão,
manifesta-se o Vereador Denis Roberto Braghetti. Em votação, o bloco das Moções números 2.023 a 2.025 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. Sem Vereadores inscritos para falar, nada
mais havendo a tratar, o senhor Presidente agradece a presença de todos e declara encerrada a Sessão, de cujos trabalhos vai lavrada a presente Ata, que aprovada na Sessão Ordinária de 17 de março de 2020, vai assinada pelos integrantes da Mesa.-.-.-.-.-.-.-
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