
 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA 

 

PAUTA 

45ª SESSÃO ORDINÁRIA   

14ª. LEGISLATURA 

07 DE MARCO  DE  2023 - 18:00 horas   

 

 

EXPEDIENTE 

 
          ATAS DE SESSÕES ANTERIORES: 

 ---------     

               

 

        CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA: 

                     - Boletim Informativo nº 03/2023 

                        De 01 a 07/03/2023. 

 

                     - Eventual leitura de correspondência extra-boletim 

 

 

BALANCETES: 

                     --------- 

 

 

INDICAÇÕES: 

 

Nº 9.558 do Vereador Tio Dionízio 

Nº 9.559 do Vereador Edão  

Nº 9.560 do Vereador Edão  

Nº 9.561 do Vereador Edão  

Nº 9.562 do Vereador Edão  

   

 

PROJETOS RECEBIDOS (leitura para conhecimento):  

            Moção nº 2.335 dos Vereadores Adriano Benedetti e Kesle Foresto. 

            Projeto de Decreto Legislativo nº  229, da Mesa. 

  

 

                         leitura de eventuais projetos extra pauta 

          →  (Colocar os projetos à disposição das Comissões, iniciando p/ CJR) 

       

                     



 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ORDEM DO DIA: 

 

 

1. PROJETO DE LEI Nº 3.049 do Executivo, institui a Contribuição 

Voluntária para serviços de Bombeiros, cria o Fundo de Apoio aos 

Bombeiros – FAB, e dá outras providências. 

PARA 2ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

2. PROJETO DE LEI Nº 3.051 do Executivo, institui o Programa 

“Corpos Estáveis” no âmbito da Secretaria Municipal de Cultura e 

Turismo, e revoga a Lei nº 2.500, de 13 de abril de 2022. 

PARA 2ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

3. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 734 do Executivo, altera 

a Lei Complementar nº 587, de 17 de outubro de 2022, incluindo os 

Agentes Comunitários de Saúde, conforme Emenda Constitucional 

nº 120, de 5 de maio de 2022. 

PARA 2ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

4. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 735 do Executivo, 

institui o Programa de Regularização de Áreas Públicas ocupadas 

por terceiros – PROÁREA 

PARA 2ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 
 

 

 

 

 EXPLICAÇÃO PESSOAL 

 

                             Uso da palavra p/ justificar atitudes pessoais 

                            Inscrição mediante assinatura no livro c/ Secretário. 

 

                                       Sala das Sessões, 06 de março  de 2023. 

 

 

 

CLEBER BUENO DA SILVA 

Presidente 

 



 

 

INDICAÇÃO Nº 9.558 

 

Assunto: MANUTENÇÃO DE VIA NÃO PAVIMENTADA 

 

 

Senhor Presidente: 

 

 

 

CONSIDERANDO que a Estrada da Granja é uma via não 

pavimentada, sendo de grande utilização para acesso às principais vias do Bairro Pau 

Arcado; 

CONSIDERANDO que as intensas chuvas que atingiram o 

Município nos últimos dias, danificaram a referida estrada, tornando-a intransitável.  

 

INDICO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal a 

conveniência e a necessidade de determinar providências cabíveis junto aos 

departamentos responsáveis para que seja realizada a devida manutenção da Estrada da 

Granja, pois com as intensas chuvas encontra-se intransitável, dificultando o acesso dos 

moradores às principais vias do bairro Pau Arcado. 

 

Campo Limpo Paulista, 02 de março de 2023 

 

TIO DIONÍZIO 

Vereador 

 

 

DESPACHO – Encaminhe-se ao Senhor Prefeito Municipal 

 

Sala de Sessões, 

 

 

------------------------------------------------------ 

Presidente 



 

 

 

INDICAÇÃO Nº 9.559 

Assunto: CONSTRUÇÃO BOCA DE LOBO 

 

 

 

Senhor Presidente: 

 

 

 

CONSIDERANDO a necessidade de construção de boca de 

lobo na Rua Texas, s/n no Bairro Jardim América, pois na referida via não há presença 

de bocas de lobos; 

 

CONSIDERANDO que a construção da boca de lobo na via irá 

melhorar o escoamento das águas pluviais; 

 

CONSIDERANDO que se tratam de pedidos realizados por 

moradores do entorno. 

 

INDICO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal a 

conveniência e a necessidade de determinar providências cabíveis junto aos 

departamentos responsáveis a fim de que seja realizada a construção de uma boca de 

lobo Rua Texas, s/n no Bairro Jardim América, em atenção aos inúmeros pedidos que 

nos chegam a respeito. 

Campo Limpo Paulista, 02 de março de 2023 

 

EDÃO 

Vereador 

 

DESPACHO – Encaminhe-se ao Senhor Prefeito Municipal 

 

Sala de Sessões, 

 

 

------------------------------------------------------ 

Presidente 



 

 

 

INDICAÇÃO Nº 9.560 

Assunto: CONSTRUÇÃO E LIMPEZA DE BOCA DE LOBO E OPERAÇÃO TAPA 

BURACO 

 

 

 

 

Senhor Presidente: 

 

 

 

 

CONSIDERANDO a necessidade de construção de uma boca 

de lobo na Rua Descalvado no Bairro Colina do Pontal para melhorar o escoamento da 

água da chuva na via; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de que seja realizada a 

limpeza nos bueiros existentes (bocas de lobo), pois esses se encontram cheios de folhas 

e resíduos, o que tem atrapalhado o escoamento da água da chuva; 

 

CONSIDERANDO que a via está em situação precária e 

necessita também que seja realizada a operação tapa buraco para melhorar a circulação 

dos veículos na via. 

 

INDICO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal a 

conveniência e a necessidade de determinar providências cabíveis junto aos 

departamentos responsáveis para que seja realizada a construção de uma boca de lobo, 

bem como a limpeza das já existentes e contemplada a operação tapa buraco na via na 

Rua Descalvado, s/n, no Bairro Colina do Pontal, em atenção aos inúmeros pedidos que 

nos chegam a respeito. 

Campo Limpo Paulista, 02 de março de 2023 

 

EDÃO 

Vereador 

 

DESPACHO – Encaminhe-se ao Senhor Prefeito Municipal 

 

Sala de Sessões, 

 

 

------------------------------------------------------ 

Presidente 



 

 

 

INDICAÇÃO Nº 9.561 

Assunto: EQUIPAMENTO DE APICULTOR PARA OS BOMBEIROS 

 

 

 

Senhor Presidente: 

 

 

 

 

CONSIDERANDO que o corpo de bombeiros em nossa cidade 

atende diversos chamados para retirada de enxame de abelhas/vespas e outros insetos 

que necessitam de EPIS (Equipamento de Segurança) para retirada desses ninhos; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de utilização de 

equipamentos de segurança para atender esses chamados e que atualmente o Corpo de 

Bombeiros não possui; 

 

CONSIDERANDO que os EPIs possuem como principal 

objetivo proteger a saúde e a segurança física do trabalhador em situações de risco, ou 

seja, os equipamentos de proteção individual são a última das medidas preventivas 

contra acidentes de trabalho; 

 

CONSIDERANDO tratar-se de pedido da corporação para 

evitar possíveis acidentes com os bombeiros que estão ali auxiliando a população. 

 

INDICO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal a 

conveniência e a necessidade de determinar providências cabíveis junto aos 

departamentos responsáveis a fim de que seja realizada a compra dos EPIS de Apicultor 

para o Corpo de Bombeiros de Campo Limpo Paulista. 

 

Campo Limpo Paulista, 02 de março de 2023 

 

EDÃO 

Vereador 

 

DESPACHO – Encaminhe-se ao Senhor Prefeito Municipal 

 

Sala de Sessões, 

 

 

------------------------------------------------------ 

Presidente 



 

 

 

INDICAÇÃO Nº 9.562 

 

Assunto: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO   

 

 

 

Senhor Presidente: 

 

 

 

CONSIDERANDO que as Ruas Davi Nasser, Rua Zeferino 

Vaz e Rua Waldemar Cortides são importantes vias no Bairro Jardim Campo Limpo; 

 

CONSIDERANDO que seu estado precário de conservação 

vem gerando muitos transtornos e prejuízos ao trânsito local, além de potencializar os 

riscos de acidentes automobilísticos; 

 

CONSIDERANDO se tratar de pedido realizado pelos 

moradores do entorno. 

 

INDICO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal a 

conveniência e a necessidade de determinar providências cabíveis junto aos 

departamentos responsáveis para que seja realizado o recapeamento asfáltico da Ruas 

Davi Nasser, a Rua Zeferino Vaz e a Rua Waldemar Cortides, situadas no Bairro Jardim 

Campo Limpo, a fim de restabelecer as condições de trânsito dessas vias pública, em 

atenção aos inúmeros pedidos que nos chegam a respeito. 

Campo Limpo Paulista, 02 de março de 2023 

 

EDÃO 

Vereador 

 

DESPACHO – Encaminhe-se ao Senhor Prefeito Municipal 

 

Sala de Sessões, 

 

 

------------------------------------------------------ 

Presidente 

 

 



 

 

 

 

MOÇÃO n°2-3-3-5 

(APELO) 

 

 

 

                                   CONSIDERANDO o crescente número de munícipes que têm 

nos procurado para relatar casos recorrentes de violência sofrida por moradores e transeuntes 

no bairro Jardim Vista Alegre, especialmente na região do posto de gasolina localizado na 

entrada do bairro, onde, alega-se, há vários casos de roubos, especialmente após as 22 horas; 

 

CONSIDERANDO que há no Município de Campo Limpo 

Paulista um projeto de implantação de câmeras de monitoramento, afeto à Secretaria de 

Segurança Integrada, cujos resultados, relativos ao decréscimo no número de crimes 

violentos, têm se mostrado promissores; 

 

CONSIDERANDO que o Município tem se empenhado em 

investir na Segurança Pública, através de contratação e treinamento de novos agentes, bem 

como através da compra de equipamentos se segurança; 

 

CONSIDERANDO que é dever do Município desenvolver 

estratégias e políticas públicas que sejam capazes de garantir a segurança de toda a sua 

população; 

 

Por todas as razões acima expostas, 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA 

APELA ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que solicite providências junto ao 

Departamento responsável, tendo como objetivo o desenvolvimento de estratégias e políticas 

públicas para coibir a prática de crimes no perímetro do bairro Jardim Vista Alegre, 

especialmente nas imediações do posto de gasolina localizado na entrada do bairro, através da 

melhoria dos pontos de iluminação, da intensificação de rondas ostensivas, bem como da 

instalação de câmeras de monitoramento em pontos que apresentam maiores índices de 

criminalidade. 

 

 

Com conhecimento do inteiro teor do presente. 

 

 

Campo Limpo Paulista, 03 de março de 2023. 

 

 

 

 

 

 

ADRIANO BENEDETTI 

Vereador 

KESLEY FORESTO 

Vereadora 

 



 

 

 

 

 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 229 

 

Dispõe sobre a concessão de licença ao Prefeito Municipal no período de 07 a 23 de Abril de 

2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Artigo 1º - Fica concedida licença ao Senhor Prefeito Municipal, sem 

remuneração, para tratar de assunto de interesse particular, pelo período de 17 (dezessete) dias, 

a contar de 07 de Abril de 2023, findando-se em 23 de Abril de 2023. 

 

  Artigo 2º - Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

 

oooOOOooo 

 

JUSTIFICATIVA 

Senhores Vereadores: 

 

  Em atenção à solicitação do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, contida 

no Ofício referência PMC nº 072/2023, protocolado sob o nº 096, de 03 de Março de 2023, 

estamos propondo ao Plenário da Câmara concessão de licença ao Chefe do Poder Executivo 

Municipal pelo período de 17 dias para tratar de assunto de interesse particular. 

   

  Campo Limpo Paulista, 06 de Março de 2023. 

 

A Mesa da Câmara, 

 

 

 

DR. CLEBER BUENO DA SILVA 

Presidente 

     

 

 

ANAPAULA CASAMASSA DE LIMA                           JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS 

                      1º Secretário                                                                        2 º Secretário 

 

JOSÉ CARLOS RAIMUNDO 

Vice-Presidente 

 



 

 

MOÇÃO nº 2-3-3-6 

(PESAR) 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERANDO que é com profundo sentimento que no dia 02 de março do 

corrente ano, tivemos a infeliz notícia do falecimento do nosso amigo FERNANDO DA 

SILVA PASSOS, aos 46 anos de idade, deixando sua esposa Cleide Melo Coelho 

Passos e 02 filhos, sendo: Ana Laura Coelho Passos e Bernardo Coelho Passos. 

  

CONSIDERANDO que sempre foi uma pessoa bastante conhecida e respeitada 

por sua conduta ilibada e sua dedicação à família, e por sua profissão como despachante 

na qual trabalhou por longos 28 anos. 

 

CONSIDERANDO que foi o reflexo da família, deixando-nos o modelo de vida 

a seguir e um exemplo que deixa legado, através dos predicados que foram peculiares, 

como: Humildade, Respeito, Alegria, Sinceridade, Simplicidade, Fé; Dignidade; 

Fidelidade; Comprometimento e Amor. 

 

CONSIDERANDO que sua morte, tão repentina, enluta não somente seus 

familiares e amigos, mas toda a sociedade que lamenta a perda de um cidadão exemplar 

na honestidade, no caráter e na honra. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA apresenta à 

família enlutada, imenso PESAR pelo falecimento de Fernando da Silva Passos, 

ocorrido no último dia 02 de março, deixando saudades à sua família, a seus amigos e a 

todos aqueles que tiveram o prazer de desfrutar de sua companhia. 

 

Que seja oficiado à família enlutada, transmitindo-lhes as condolências desta 

Nobre Casa Legislativa. 

 

Campo Limpo Paulista, 07 de março de 2023. 

 

 

KESLEY FORESTO 

Vereadora 

 

 

 


