ATA DA 64ª SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
12ª LEGISLATURA
Aos dois dias de fevereiro 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, sito no primeiro andar do Paço Municipal, na Avenida Adherbal da Costa
Moreira, duzentos e cinquenta e cinco, aí, às dezenove horas e cinco minutos, constatase a presença dos Senhores 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 BIZZO, conforme chamada
efetuada pelo 1º Secretário, respondida, e assinaturas lançadas na Folha de Presença
respectiva. Com o número legal de Vereadores presentes, são declarados abertos os
trabalhos da sexagésima quarta Sessão Ordinária da décima segunda Legislatura, sob a
presidência do titular, Vereador José Riberto da Silva e secretariada pelos Vereadores
Antonio Fiaz Carvalho e Adalberto Joventino da Silva, respectivamente 1º e 2º
Secretários. Toma assento à Mesa o Vereador Jurandi Rodrigues Caçula, VicePresidente. Em seguida, o Presidente solicita e obtém, em cumprimento ao Regimento
Interno da Casa, a leitura do trecho da Bíblia Sagrada: Malaquias, Capítulo 3,
Versículos 01 ao 04, por intermédio do Vereador Jorge Benedito de Mello. Dando
sequência aos trabalhos, o Presidente coloca em discussão a Ata da 63ª Sessão
Ordinária de oito de dezembro de dois mil e quinze, sem ocorrência de
debates.Colocada em votação, a Ata é aprovada por unanimidade. Passa-se à discussão
da 21ª Sessão Extraordinária de quinze de dezembro de dois mil e quinze, sem
ocorrência de debates. Colocada em votação, a Ata é aprovada por unanimidade.
Aprecia-se a Ata da 22ª Sessão Legislativa Extraordinária de vinte e um de dezembro
de dois mil e quinze, que colocada em discussão, não ocorrem debates. Colocada em
votação, a Ata é aprovada por unanimidade. Em apreciação a Ata da 23ª Sessão
Legislativa Extraordinária de vinte e dois de dezembro de dois mil e quinze, é
submetida em discussão, sem debates. Colocada em votação, a Ata é aprovada por
unanimidade. Passa-se à discussão da 24ª Sessão Legislativa Extraordinária de onze de
janeiro de dois mil e dezesseis, sem ocorrência de debates. Colocada em votação, a Ata
é aprovada por unanimidade. Segue-se com à discussão da 25ª Sessão Legislativa
Extraordinária de vinte e um de janeiro de dois mil e dezesseis, sem ocorrência de
debates. Colocada em votação, a Ata é aprovada por unanimidade. Dando continuidade
aos trabalhos, é colocado à disposição do Plenário o Boletim Informativo nº 01/2016, do
período de nove de dezembro de dois mil e quinze a dois de fevereiro de dois mil e
dezesseis. A seguir, vão igualmente à disposição do Plenário, bem como da Comissão de
Finanças, Contas e Orçamento, os balancetes da Câmara Municipal, referentes aos
meses de dezembro/2015 e janeiro/2016, e da Prefeitura Municipal, referentes aos meses
de outubro e novembro/2015. A seguir, o Senhor Presidente solicita a leitura dos
Projetos e das Moções protocolados na Casa. Manifesta-se o Vereador Antonio Fiaz
Carvalho e requer a dispensa da leitura dos Projetos e Moções recebidos, considerando
que já foram distribuídas cópias aos Senhores Vereadores, lendo-se somente as
Mensagens dos Projetos do Executivo e a justificativa do Projeto de Vereador, bem

como as Ementas das Moções, que seguem: a) Projeto de Lei Complementar nº 618, do
Executivo, que altera a Lei Complementar nº 469, de 21 de agosto de 2014, que dispõe
sobre regularização de construções, reformas, ampliações e do parcelamento de solo,
nas categorias desdobros e desmembramentos, no que tange a índices urbanísticos e, na
adequação à acessibilidade dos passeios e calçadas fronteiriças a essas construções, no
Município de Campo Limpo Paulista, e dá outras providências; b) Projeto de Lei nº
2.692, do Vereador Adalberto Joventino da Silva, que obriga as agências dos correios a
disponibilizarem ao público que atendem, sanitários e bebedouros de água; c) Projeto
de Lei nº 2.693, do Executivo, que Institui a “Semana do Rio Jundiaí”; d) Moção nº
1.584, do Vereador Flavio Cardoso de Moraes e subscrita pelos demais Vereadores,
transmite à família do ex-Vereador Paulo Silva, sinceros e profundos votos de pesar
pelo seu falecimento, ocorrido no último dia 27 de dezembro de 2015; e) Moção nº 1.585,
do Vereador Flavio Cardoso de Moraes e subscrita pelos demais Vereadores, transmite
à família do senhor Élis Vicente de Oliveira, sinceros e profundos votos de pesar pelo
seu falecimento, ocorrido no último dia 4 de janeiro de 2016; f) Moção nº 1.586, do
Vereador Flavio Cardoso de Moraes e subscrita pelos demais Vereadores, apela ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que determine à Diretoria de Trânsito e
Transportes a instalação de semáforo defronte ao antigo Hospital Nossa Senhora do
Rosário, bem como impeça o tráfego de ônibus na sua rampa de acesso; g) Moção nº
1.587, do Vereador José Carlos da Rosa e subscrita pelos demais Vereadores, apela ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que determine à Secretaria de
Educação urgentes medidas objetivando a manutenção predial dos estabelecimentos da
rede escolar do Município, colocando-os em perfeitas condições de uso para o início das
aulas; h) Moção nº 1.588, do Vereador José Carlos da Rosa e subscrita pelos demais
Vereadores, apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que determine às
áreas competentes providências urgentes visando a desobstrução das galerias de águas
pluviais, bem como acione, por intermédio da Fiscalização de Posturas, os proprietários
de terrenos baldios para sua limpeza e conservação; i) Moção nº 1.589, do Vereador
José Carlos da Rosa e subscrita pelos demais Vereadores, apela ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal
para que determine à Diretoria de Programas e
Desenvolvimento Social providências urgentes visando a manutenção da Creche
Yolanda Cocozza Moreira, no Distrito de Botujuru; j) Moção nº 1.590, do Vereador
José Carlos da Rosa e subscrita pelos demais Vereadores, apela ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal para que determine à Secretaria de Serviços Urbanos
adequada conservação mecânica das vias não pavimentadas do Município, instalando,
nos pontos críticos, galerias de águas pluviais, especialmente em bairros como as
Estâncias São Paulo e Figueira Branca, Ville Saint James, Fazenda Santa Paula, Parque
Santana, Moinho, Pau Arcado, Campo Verde, Novo Hamburgo, Ivoturucaia e Estrada
do Barrocão, entre outros; j) Moção nº 1.591, do Vereador José Riberto da Silva e
subscrita pelos demais Vereadores, apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal
para que determine à Secretaria de Serviços Urbanos adequada conservação mecânica
na Estrada do Rossi e nas suas travessas, cascalhando os pontos críticos e instalando
galerias de águas pluviais; k) Moção nº 1.592, subscrita por todos Vereadores, repudia o
comportamento inadequado, autoritário e desrespeitoso do Sr. Luis Carlos Casarin na
reunião ordinária da Comissão Intergestores Regional de Jundiaí, realizada em 1º de
dezembro de 2015. Em discussão o requerimento verbal do Vereador Antonio Fiaz

Carvalho, não há registro de manifestação. Em votação, o requerimento é aprovado por
unanimidade. O Senhor Presidente, em seguida, solicita ao Assessor Legislativo a
leitura das Mensagens aos Projetos do Executivo e da justificativa do Projeto de autoria
do Vereador Adalberto Joventino da Silva, bem como a leitura das Ementas das Moções
recebidos.O Presidente coloca, então, o Projeto de Lei Complementar número 618 e os
Projetos de Lei números 2.692 e 2.693 à disposição das Comissões Permanentes para
elaboração de pareceres, iniciando-se pela Comissão de Justiça e Redação. Transfere,
ainda, para a Ordem do Dia, por urgência, tendo em vista que atingiram o número
regimental de subscrições, as Moções números 1.584 a 1.592. Prosseguindo, o Senhor
Presidente passa à fase de Assuntos Gerais, conclamando os Vereadores interessados
em fazer uso da tribuna, a se inscreverem com o 2º Secretário. Com a palavra o
Vereador Dr. Leandro Bizetto. Agradece a presença de todos. Discorre sobre o áudio
que recebeu pelo Watsapp sobre a entrevista do Prefeito para o programa de rádio do
Afonso Pereira, na qual o Prefeito disse que a Saúde está indo bem. Diz que isso não é
verdade, pois a Saúde está em “frangalhos” e que até exames estão sumindo.
Prosseguindo, diz que o Prefeito está promovendo uma péssima administração.
Comenta que o empreendimento imobiliário da MRV já está na fase da entrega das
chaves aos proprietários e agora o Prefeito anuncia que para a emissão de Alvará a
construtora, em contrapartida, terá que construir uma Unidade Básica de Saúde para
entregar a Prefeitura. Com a palavra a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima.
Agradece a presença de todos na primeira Sessão Ordinária do ano. Proclama sua
indignação perante a notícia de que, a partir de 1º de fevereiro, os partos dos
Municípios de Jarinu e Várzea Paulista seriam repactuados para Campo Limpo
Paulista, medida imposta pelo Ministério da Saúde. Diz que os Vereadores foram
surpreendidos com essa informação. Comenta que o Secretário Municipal da Saúde de
Jundiaí disse que Campo Limpo Paulista terá que assumir essa responsabilidade, não
levando em consideração a situação das parturientes, que têm o direito de conhecer
antecipadamente o local do parto. Diz que essa situação é muito arriscada para as
parturientes, motivo pelo qual foi apresentada a Moção de repúdio ao Secretário de
Saúde de Jundiaí. Com a palavra o Vereador Adalberto Joventino da Silva. Agradece a
presença de todos. Frisa que a cidade está retrocedendo, apontando falhas na
fiscalização, nos serviços de limpeza e na conservação das calçadas, esgotos a céu
aberto, materiais inservíveis pelas ruas, inúmeros casos de dengue e falta de vigilância.
Comenta que os Vereadores são constantemente cobrados pelos munícipes nas ruas,
porém as reivindicações dos Vereadores junto ao Executivo não são atendidas, aliás,
comenta: “os encarregados não fazem nada”. Conclue que tudo isso é muita
humilhação, mas que continuará cobrando providências a respeito. Com a palavra a
Vereadora Maria do Espírito Santo Paranhos Bizzo. Agradece a presença de todos.
Aborda que em reunião com a Comissão Intergestores Regional de Jundiaí, em
dezembro de 2015, ficou estabelecido que os partos da cidade de Várzea Paulista e
Jarinu seriam repactuados para Campo Limpo Paulista, de forma gradativa, com o
repasse de recursos necessários e que a cidade de Jundiaí continuaria recebendo as
gestantes até Campo Limpo Paulista se adequar perfeitamente. Ao contrário do
acordado, diz que o Secretário Municipal de Saúde de Jundiaí, em entrevista, frisou que
Campo Limpo Paulista já iria receber as gestantes daquelas cidades, pois Jundiaí não
vai mais faze-lo, demonstrando desrespeito ao acordo anteriormente firmado. Diz que

aquele Secretário não manda em Campo Limpo Paulista e que a cidade irá receber sim
as parturientes, mas quando houver condições de atendê-las. A seguir, o Senhor
Presidente suspende os trabalhos por cinco minutos. Decorrido o intervalo, é 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. A seguir, o Senhor Presidente enuncia que para
deliberação na Ordem do Dia, há as Moções de números 1.584 a 1.592 transferidas do
Expediente por número regimental de subscrições. Em seguida, pede a palavra o
Vereador Antonio Fiaz Carvalho e requer a votação em bloco das Moções números
1.584 a 1.592. Em discussão o requerimento verbal apresentado, não há manifestação
dos senhores Vereadores. Em votação, o requerimento é aprovado por unanimidade. A
seguir, o Senhor Presidente coloca em deliberação o bloco das Moções números 1.584 a
1.592. Solicita, então, o parecer da Comissão de Justiça e Redação, que opina
favoravelmente. Em discussão única, não há manifestação dos Senhores Vereadores.
Em votação única, o bloco das Moções é aprovado por unanimidade. Prosseguindo, o
Senhor Presidente anuncia a fase de Explicação Pessoal. Sem Vereadores inscritos para
falar e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradece a presença de todos e
declara encerrada a 64ª Sessão Ordinária da 12ª Legislatura, de cujos trabalhos foi
lavrada a presente Ata, que aprovada na 65ª Sessão Ordinária de 16 de fevereiro de
2016., vai assinada pelos integrantes da Mesa.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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