ATA DA 84ª SESSÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
12ª LEGISLATURA
Aos seis dias de dezembro 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 dez minutos,
constata-se a presença de todos os Vereadores: ADALBERTO JOVENTINO DA
SILVA, ANA PAULA CASAMASSA DE LIMA, ANTONIO FIAZ CARVALHO,
FLAVIO CARDOSO DE MORAES, JOSÉ CARLOS DA ROSA, JOSÉ RIBERTO DA
SILVA, JURANDI RODRIGUES CAÇULA, LEANDRO BIZETTO, MARIA DO
ESPÍRITO SANTO PARANHOS BIZZO e PEDRO MIGUEL FILHO, este
substituindo o Vereador Jorge Benedito de Mello, conforme chamada efetuada pelo 1º
Secretário, respondida e assinaturas lançadas na Folha de Presença. Com o número
legal de Vereadores presentes são declarados abertos os trabalhos da octogésima quarta
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: Mateus, capítulo 8, versículos 12 ao 14, por intermédio do Vereador
Flavio Cardoso de Moraes. Dando sequência aos trabalhos, o Senhor Presidente solicita
a todos que se respeitasse um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do acidente
aéreo que envolveu a equipe da Associação Chapecoense de Futebol. Prosseguindo, o
Senhor Presidente solicita ao primeiro Secretário a leitura do pedido de licença médica
do Vereador Jorge Benedito de Mello, solicitando seu afastamento dos trabalhos
legislativos por dois dias, em virtude de moléstia, e informa que deu posse ao suplente, o
Vereador Pedro Miguel Filho no Gabinete da Presidência. Prosseguindo com o
expediente, o Senhor Presidente coloca em discussão a Ata da 83ª Sessão Ordinária, de
22 de novembro de 2016, sem ocorrência de debates. Colocada em votação, a Ata é
aprovada por unanimidade de votos. Em sequência é colocada à disposição do Plenário
e comissões o Boletim Informativo nº 21/2016, relativo ao período de 23 de novembro a
6 de dezembro de 2016, relatando as correspondências recebidas nesta Casa Legislativa,
bem como o Balancete da Câmara Municipal do mês de novembro de 2016. Em seguida
o Senhor Presidente solicita ao Vereador Flavio Cardoso de Moraes a leitura de sua
Indicação, de número 8.728, que indica ao Senhor Prefeito Municipal a conveniência e a
necessidade de determinar providências visando dotar de iluminação pública o trecho
final da Rua Marquês de Itu, defronte ao número 112, no Jardim Maria, implantando
poste, braço de luz e luminária no local. Em seguida, o Senhor Presidente solicita ao
Assessor Legislativo a leitura dos projetos recebidos: a) Projeto de Resolução nº 390, da
Mesa da Câmara, que altera a estrutura administrativa da Câmara Municipal, fixada
pela Resolução nº 328, de 30 de abril de 2014; b) Projeto de Emenda à Lei Orgânica
Municipal nº 29, de todos os Vereadores, que revoga a Emenda nº 17 à Lei Orgânica
Municipal, que alterou o artigo 30 e revogou o artigo 31 da Lei Orgânica, e restaura o
texto dos artigos 30 e 31 da Lei Orgânica Municipal de Campo Limpo Paulista, que

dispõe sobre a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal e c) Projeto de
Resolução nº 391, de todos Vereadores, que revoga a Resolução nº 332, desta Câmara
Municipal, que alterou os artigos 15 e 16 do Regimento Interno da Câmara Municipal,
restaura o texto do artigo 15 do Regimento Interno e altera, por este Projeto, o artigo 16
do Regimento, que dispõe sobre a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de
Campo Limpo Paulista. 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 cópias das proposituras. Em discussão, não há registro de debates. Em
votação, o requerimento é aprovado por unanimidade de votos. Prosseguindo, o Senhor
Presidente solicita ao Assessor Legislativo somente a leitura das ementas dos Projetos
recebidos, disponibilizando-os às Comissões Permanentes para parece, iniciando-se pela
Comissão de Justiça e Redação. Em sequência, 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. Com a palavra o Vereador Adalberto
Joventino da Silva, que agradece a presença de todos e passa a discorrer sobre o seu
mandato de Vereador e os fatos que se sucederam nestes quatro anos. Destaca os
“contratos milionários” assinados pelo Prefeito Municipal, e sobre a inauguração de
obras públicas que até hoje não funcionam. Fala ainda da inoperância da Secretaria de
Serviços Urbanos, “que é uma vergonha e que Campo Limpo Paulista está
abandonada!”. Relata também que a Prefeitura jogou muito dinheiro fora, no ralo!
“Onde foi parar o dinheiro?” indaga. A população destaca, “não viu nada e a Secretaria
de Serviços Urbanos é uma vergonha, não tem material para trabalhar, é um descaso”.
“A cidade está tomada pelo mato e sujeira”. O Município lembra, não têm academias ao
ar livre por falta de certidões, e que tem dó do próximo Prefeito, pois vai receber uma
Prefeitura arrasada. Conclui dizendo que a Prefeitura tem muitos funcionários que não
comparecem ao trabalho, são “funcionários fantasmas”. Não havendo mais Vereadores
inscritos o Senhor Presidente solicita, então, 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) Emenda nº 17 à Lei Orgânica
do Município, que altera o artigo 30 sobre a eleição da Mesa Diretora da Câmara
Municipal, para promulgação pela Mesa e b) Projeto de Lei nº 2.712, do Executivo,
dispondo sobre a concessão administrativa de bem público municipal para o SESI, para
1ª discussão e votação. Com a palavra o Vereador Antonio Fiaz Carvalho, que requer a
inclusão na Ordem do Dia, para 1ª discussão, do Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº
29, subscrito por vários Vereadores, que revoga a Emenda nº 17 à Lei Orgânica
Municipal, que alterou o artigo 30 e revogou o artigo 31 da Lei Orgânica Municipal de
Campo Limpo Paulista, que dispõe sobre a eleição da Mesa Diretora da Câmara
Municipal e do Projeto de Resolução nº 391, subscrito por vários Vereadores, que
revoga a Resolução nº 332 desta Câmara Municipal, que alterou os artigos 15 e 16 do
Regimento Interno da Câmara Municipal, restaura o texto do artigo 15 do Regimento
Interno e altera, por este Projeto, o artigo 16 do Regimento, que dispõe sobre a eleição
da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campo Limpo Paulista. Em discussão o
requerimento verbal do Vereador Antonio Fiaz Carvalho, não há registro de debates.
Em votação, o requerimento é aprovado por unanimidade de votos. Dando sequência
aos trabalhos a Mesa, passa-se à promulgação da Emenda nº 17 à Lei Orgânica do

Município, com o 1º Secretário efetuando-se sua leitura. Procede-se a colheita da
assinatura dos membros da Mesa aos Autógrafos da Emenda nº 17. Assinados os
autógrafos, declara o Presidente promulgada a Emenda nº 17 à Lei Orgânica do
Município. Prosseguindo com a Ordem do Dia o Senhor Presidente solicita ao Assessor
Legislativo a leitura do parecer jurídico ao Projeto de Lei nº 2.712. Em seguida o
Senhor Presidente solicita os pareceres das Comissões Permanentes de Justiça e
Redação, de Finanças, Contas e Orçamento, de Obras e Serviços Públicos e de
Educação, Cultura, Esportes e Meio Ambiente, sendo que todas opinaram
favoravelmente à propositura. Em primeira discussão não há manifestação dos
Senhores Vereadores. Em primeira votação, o Projeto de Lei nº 2.712 é aprovado por
unanimidade de votos. Dando continuidade à pauta, o Senhor Presidente solicita ao
Assessor Legislativo a leitura do parecer jurídico ao Projeto de Resolução nº 391. E
seguida, solicita o parecer verbal da Comissão Permanente de Justiça e Redação, que
opina favoravelmente. Em primeira votação o Projeto de Resolução nº 391 é aprovado
por unanimidade. Dando prosseguimento à Ordem do Dia, o Senhor Presidente solicita
ao Assessor Legislativo a leitura do parecer jurídico ao Projeto de Emenda à Lei
Orgânica do Município nº 29. Em seguida, solicita o parecer verbal da Comissão
Permanente de Justiça e Redação, que opina pela aprovação. Em primeira discussão
não há manifestação dos Senhores Vereadores ao Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº
29. Em primeira votação, o Projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 29 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. Com a palavra o Vereador Adalberto Joventino da Silva, que
informa a instalação de uma indústria no Município de Jarinu, que irá empregar 500
funcionários. Segundo o Vereador “sorte de Campo Limpo Paulista”, pois Jarinu não
dispõe de mão de obra e a empresa deverá contratar funcionários na região. Nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente agradece a presença de todos e declara encerrada
a 84ª Sessão Ordinária da 12ª Legislatura, de cujos trabalhos foi lavrada a presente Ata,
que aprovada na Sessão Ordinária de vinte de dezembro de 2016, vai assinada pelos
integrantes da Mesa..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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