ATA DA 82ª SESSÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
12ª LEGISLATURA
Aos oito dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, nesta cidade e sede do
Município de Campo Limpo Paulista, Comarca de Jundiaí, estado de São Paulo, no Plenário
da Câmara Municipal, sito no primeiro andar do Paço Municipal, na Avenida Adherbal da
Costa Moreira, duzentos e cinquenta e cinco, aí, às dezenove horas e vinte e cinco
minutos, constata-se a presença dos Vereadores: ADALBERTO JOVENTINO DA SILVA, ANA
PAULA CASAMASSA DE LIMA, ANTONIO FIAZ CARVALHO, FLAVIO CARDOSO DE MORAES,
JORGE BENEDITO DE MELLO, JOSÉ CARLOS DA ROSA, JOSÉ RIBERTO DA SILVA, JURANDI
RODRIGUES CAÇULA, LEANDRO BIZETTO e MARIA DO ESPÍRITO SANTO PARANHOS PIRES,
conforme chamada efetuada pelo 1º Secretário, respondida e assinaturas na Folha de
Presença respectiva. Com o número legal de Vereadores presentes, são declarados
abertos os trabalhos da octogésima segunda Sessão Ordinária da décima segunda
Legislatura, sob a presidência do titular, Vereador José Riberto da Silva, secretariado pelos
Vereadores Antonio Fiaz Carvalho e Adalberto Joventino da Silva, respectivamente 1º e 2º
Secretários. Toma assento à Mesa o Vereador Jurandi Rodrigues Caçula, Vice-Presidente.
Em seguida, o Presidente solicita e obtém, em cumprimento ao Regimento Interno da
Casa, a leitura do trecho da Bíblia Sagrada: Lucas, capítulo 17, versículos 7 ao 10, por
intermédio do Vereador Jorge Benedito de Mello. Dando sequência aos trabalhos, o
Senhor Presidente coloca em discussão a Ata da 81ª Sessão Ordinária, de 25 de outubro
de 2016, sem ocorrência de debates. Colocada em votação, a Ata é aprovada por
unanimidade de votos. Em sequência é colocado à disposição do Plenário o Boletim
Informativo nº 19/2016, relativo ao período de 25 de outubro a 8 de novembro de 2016,
relatando as correspondências recebidas nesta Casa Legislativa. Em seguida, vai
igualmente colocado à disposição do Plenário, bem como da Comissão de Finanças,
Contas e Orçamento o Balancete da Câmara Municipal de outubro de 2016. Em seguida,
em cumprimento à Ordem do Dia, o Senhor Presidente solicita ao Assessor Legislativo a
leitura dos projetos recebidos: a) Projeto de Resolução nº 389, subscrito por todos os
Senhores Vereadores, alterando os artigos 15 e 16 do Regimento Interno da Câmara
Municipal, que dispõe sobre a eleição da Mesa Diretora; b) Projeto de Emenda à Lei
Orgânica Municipal nº 28, subscrito por todos os Senhores Vereadores, alterando o artigo
30 e revogando o artigo 31 da Lei Orgânica Municipal, que dispõe sobre a eleição da Mesa
Diretora; c) Moção de Aplauso nº 1.676 da Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima e
outros, aplaudindo a equipe do sargento Roveri de Campo Limpo Paulista, composta pelo
cabo Masson e soldados Correa e Joffre pela ação eficiente e eficaz na ocorrência na noite
do último dia 2 de novembro na Rua José Gabriel de Lima, no Jardim Vitória; d) Moção de
Pesar nº 1.677 do Vereador José Riberto da Silva e outros, transmitindo à família do
cidadão campo-limpense Leonardo Tadeu Gonçalves dos Santos, falecido no último dia 30
de outubro, os mais profundos votos de pesar; e) Moção de Pesar nº 1.678 subscrita por
todos os Senhores Vereadores, transmitindo à família do Ex-Vereador Dr. Pedro Miguel,
falecido no último dia 21 de outubro, os mais profundos votos de pesar. Com a palavra o

Vereador Antonio Fiaz Carvalho, que requer a dispensa da leitura dos projetos recebidos,
tendo em vista que os Senhores Vereadores receberam as competentes cópias. Em
discussão, não há registro de debates. Em votação o requerimento é aprovado por
unanimidade de votos. Prosseguindo com os trabalhos o Senhor Presidente solicita ao
Assessor Legislativo a leitura das ementas dos projetos e Moções recebidos. Concluída a
leitura o Senhor Presidente coloca as proposituras recebidas à disposição das Comissões
Permanentes para parecer, e tendo em vista que as Moções obtiveram as subscrições
regimentais, são incluídas na Ordem do Dia. Prosseguindo, o Senhor Presidente passa à
Fase de Assuntos Gerais, e pede aos Senhores Vereadores interessados em fazer o uso da
palavra, a se inscreverem junto ao 2º Secretário. Não havendo registro de Vereadores
inscritos, o Senhor Presidente suspende, então, os trabalhos por cinco minutos. Reiniciada
a Sessão, o Senhor Presidente solicita ao 1º Secretário, Vereador Antonio Fiaz Carvalho, a
segunda chamada dos Senhores Vereadores, agora na Fase de Ordem do Dia, constatando
a presença de todos. O Senhor Presidente solicita ainda ao 1º Secretário a leitura da
Ordem do Dia, composta por: a) Projeto de Lei nº 2.709, do Executivo, autorizando o
Poder Executivo a firmar convênio com a Faccamp – Faculdade de Ensino Campo Limpo
Paulista – mantida pelo Instituto de Ensino Campo Limpo Paulista Ltda., para segunda
discussão e votação; b) Projeto de Lei nº 2.710, do Executivo, dispondo sobre a
denominação de Rua Fioravante Fazzini à Rua Projetada do Jardim Guanciale (Sítio Lagoa
Branca), para primeira discussão e votação. O Vereador Antonio Fiaz Carvalho, em
requerimento verbal de urgência, solicita a inclusão na Ordem do Dia do Projeto de
Resolução nº 389, que altera os artigos 15 e 16 de Regimento Interno e do Projeto de
Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 28, que altera o artigo 30 e revoga o artigo 31 da Lei
Orgânica Municipal, em primeira discussão e votação, bem como a discussão em Bloco
das Moções recebidas. Em discussão, não há registro de manifestação dos Senhores
Vereadores. Em votação, o requerimento é aprovado por unanimidade. Em seguida,
atendendo o requerido e aprovado, são incluídos na Ordem do Dia o Projeto de Resolução
nº 389, o Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 28 e o Bloco das Moções números 1.676,
1.677 e 1.678. O Senhor Presidente em cumprimento à Ordem do Dia, coloca em segunda
discussão o Projeto de Lei nº 2.709, do Executivo, não havendo registro de debates. Em
segunda votação o Projeto de Lei nº 2.709 é aprovado por unanimidade. Em sequência, o
Senhor Presidente solicita ao Assessor Legislativo a leitura do parecer jurídico ao Projeto
de Lei nº 2.710, do Executivo. Prosseguindo, solicita os pareceres verbais das Comissões
Permanentes de Justiça e Redação e de Finanças, Contas e Orçamento ao Projeto de Lei nº
2.710, sendo que todas opinam pela aprovação. Em primeira discussão, não há registro de
debates. Em primeira votação, o Projeto de Lei nº 2.710 é aprovado por unanimidade.
Prosseguindo com a Ordem do Dia, o Senhor Presidente solicita ao Assessor Legislativo a
leitura do parecer jurídico ao Projeto de Resolução nº 389. Em seguida solicita o parecer
da Comissão Permanente de Justiça e Redação, que opina pela aprovação. Em primeira
discussão não há manifestação pelos Senhores Vereadores. Em primeira votação, o
Projeto de Resolução nº 389 é aprovado por unanimidade de votos. Dando continuidade

aos trabalhos da Ordem do Dia, o Senhor Presidente solicita ao Assessor Legislativo a
leitura do parecer jurídico ao Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 28. Em seguida ouve a
Comissão Permanente de Justiça e Redação, que opina pela aprovação. Em primeira
discussão não há registro de debates ao Projeto de Emenda à Lei Orgânica Municipal nº
28. Em primeira votação, o Projeto de Emenda à Lei Orgânica é aprovado por
unanimidade de votos. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicita à Comissão
Permanente de Justiça e Redação parecer acerca do Bloco de Moções recebido, que opina
pela aprovação. Em discussão única, não há manifestação dos Senhores Vereadores. Em
votação única, o Bloco das Moções números 1.676, 1.677 e 1.678 é aprovado por
unanimidade de votos. Em sequência, o Senhor Presidente anuncia a Fase de Explicação
Pessoal, cujos Vereadores interessados no uso da palavra deverão se inscrever junto ao 2º
Secretário da Mesa. Não há inscrição dos Senhores Vereadores. Nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente agradece a presença de todos e declara encerrada a 82ª
Sessão Ordinária da 12ª Legislatura, de cujos trabalhos é lavrada a presente Ata, que
aprovada na Sessão Ordinária de 22 de novembro de 2016, vai assinada pelos integrantes
da Mesa.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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