‘CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
PAUTA
65ª. SESSÃO ORDINÁRIA
12a. LEGISLATURA
16 DE FEVEREIRO DE 2016 - 19:00 horas

EXPEDIENTE
ATAS DE SESSÕES ANTERIORES:
64ª Sessão Ordinária, de 02/02/2016

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA:
- Boletim Informativo nº 02/2016
(período de 03 a 16/02/2016.
- Eventual leitura de correspondência extra-boletim

BALANCETES:
----------------

INDICAÇÕES:
Nº 8.712, do Vereador Flavio Cardoso de Moraes (Geada)
Nº 8.713, do Vereador Jorge Mello
Nº 8.714, do Vereador Jorge Mello

REQUERIMENTOS:
----------------PROJETOS RECEBIDOS (leitura para conhecimento):
Moção nº 1.593, do Ver. Rosinha do Ônibus e outros
Moção nº 1.594, do Ver. Rosinha do Ônibus e outros
Projeto de Decreto Legislativo nº 209, do Ver. Riberto

leitura de eventuais projetos extra pauta

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

ASSUNTOS GERAIS
(falar sobre qualquer assunto de interesse público)
Inscrição mediante assinatura do livro c/ Secretário)

ORDEM DO DIA
1. PROJETO DE LEI Nº 2.692, do Ver. Betinho, obriga as agências dos
correios a disponibilizarem ao público que atendem, sanitários e
bebedouros de água.
PARA 1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2. PROJETO DE LEI Nº 2.693, do Executivo, institui a Semana do Rio
Jundiaí.
PARA 1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

EXPLICAÇÃO PESSOAL

Uso da palavra p/ justificar atitudes pessoais
Inscrição mediante assinatura no livro c/ Secretário.

Sala das Sessões, 12 de fevereiro de 2016.

JOSÉ RIBERTO DA SILVA
Presidente

INDICAÇÃO Nº 8.712
Assunto:

CONSTRUÇÃO DE “LOMBADA”

Senhor Presidente:
CONSIDERANDO que a Rua Armindo Gregório Batista, situada
no Jardim Vitória, conta com grande movimentação de pessoas;
CONSIDERANDO que nessa via pública já ocorreram inúmeros
atropelamentos, motivados pelo excesso de velocidade desenvolvido por veículos que ali
transitam;
CONSIDERNADO que não existe qualquer dispositivo para
impedir esses abusos de velocidade, persistindo os riscos à integridade física das
pessoas,

I N D I C O ao senhor Prefeito Municipal a conveniência e a
necessidade de determinar providências visando a construção de “lombada” na Rua
Armindo Gregório Batista, situada no Jardim Vitória, na altura do nº 104, para
impedir a alta velocidade desenvolvida pelos veículos e que vem ocasionando
atropelamentos, que levam riscos à vida dos pedestres.
Campo Limpo Paulista, 04 de fevereiro de 2016.

Flavio Cardoso de Moraes (Geada)
Vereador – Líder do PV

DESPACHO - Encaminhe-se ao Senhor Prefeito Municipal
Sala das Sessões ,
----------------------------------------Presidente

INDICAÇÃO Nº 8.713
Assunto:

INSTALAÇÃO DE VENTILADORES

Senhor Presidente:
CONSIDERANDO que a recepção do Hospital das Clínicas de
nossa cidade não possui circulação de ar compatível para uma repartição pública onde
se aglomeram dezenas de pessoas, especialmente em se tratando de estabelecimento
vinculado à área de saúde;
CONSIDERANDO que nesses dias de intenso calor, funcionários
e o público são obrigados a permanecer nesse ambiente com temperatura insuportável
durante horas;
CONSIDERNADO que essa deficiência nas instalações daquela
recepção vem prejudicando os serviços públicos que ali são oferecidos à população,

I N D I C O ao senhor Prefeito Municipal a conveniência e a
necessidade de determinar providências no sentido de fazer instalar, com urgência,
ventiladores na recepção do Hospital das Clínicas de nossa cidade, com o objetivo de
melhorar a circulação interna de ar daquela repartição pública, oferecendo mais
conforto aos funcionários e ao público que ora permanecem naquele ambiente com
temperatura insuportável nesses dias de intenso calor.
Campo Limpo Paulista, 10 de fevereiro de 2016.

Jorge Mello
Vereador – Líder do Governo

DESPACHO - Encaminhe-se ao Senhor Prefeito Municipal
Sala das Sessões ,
----------------------------------------Presidente

INDICAÇÃO Nº 8.714
Assunto: FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Senhor Presidente:
CONSIDERANDO que caminhões permanecem estacionados, não
raro, na contramão de direção, nas laterais da Avenida Brasília, situada no Jardim
Marsola;
CONSIDERANDO que essa prática prejudica a passagem de
outros veículos, gerando problemas ao trânsito;
CONSIDERNADO que há também reclamações dos moradores
de que esses veículos grandes estacionados atrapalham a visão dos motoristas que se
dirigem à garagem de suas residências;
CONSIDERANDO ainda, que existe o temor de que esses veículos
estacionados sirvam de esconderijos a desocupados com intenção de surpreender os
moradores com atos ilícitos,

I N D I C O ao senhor Prefeito Municipal a conveniência e a
necessidade de determinar providências junto ao Departamento Municipal de Trânsito
para que designem agentes de trânsito para efetuar a fiscalização e, se necessário, a
proíbição, do estacionamento de caminhões nas laterais da Avenida Brasília, no Jardim
Marsola, não raro, na contramão de direção, para evitar os decorrentes transtornos ao
trânsito do local.
Campo Limpo Paulista, 10 de fevereiro de 2016.

Jorge Mello
Vereador – Líder do Governo

DESPACHO - Encaminhe-se ao Senhor Prefeito Municipal
Sala das Sessões ,
----------------------------------------Presidente

MOÇÃO nº 1.593
(Apelo)

CONSIDERANDO que estão ocorrendo com frequência atrasos no
atendimento dos exames laboratoriais no Sistema Municipal de Saúde;
CONSIDERANDO que a população está sendo punida com a
demora na realização e obtenção dos exames laboratoriais;
CONSIDERANDO que cabe à Secretaria Municipal de Saúde a
responsabilidade pelo adequado atendimento dos pacientes, fiscalizando as empresas
terceirizadas para que realizem os exames em prazos razoáveis, prestando os serviços com a
eficiência e eficácia necessárias.

Por todas as razões acima expostas,

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito para que determine à Secretaria de Saúde,
urgentes providências objetivando regularizar os prazos de realização e entrega dos
exames laboratoriais no Município.

Campo Limpo Paulista, 12 de fevereiro de 2016.

JOSÉ CARLOS DA ROSA “ROSINHA DO ÔNIBUS”
Vereador

(Moção nº 1.593 – fls. 02)

ANA PAULA CASAMASSA DE LIMA

ANTONIO FIAZ CARVALHO

ADALBERTO JOVENTINO DA SILVA

FLAVIO CARDOSO DE MORAES

JORGE BENEDITO DE MELLO

JOSÉ RIBERTO DA SILVA

LEANDRO BIZETTO

JURANDI RODRIGUES CAÇULA

MARIA PARANHOS

MOÇÃO nº 1.594
(Apelo)

CONSIDERANDO que vários Municípios estão realizando
campanhas antitabagismo, tal como Jundiaí (fôlder anexo);
CONSIDERANDO que o tabagismo é a principal causa de morte
evitável no mundo, pois é responsável por doenças como câncer de pulmão, infarto do
miocárdio e enfisema;
CONSIDERANDO que o tabagismo envolve dependência física,
psicológica e comportamental;
CONSIDERANDO que essas campanhas preventivas, como o
Programa de Assistência Intensiva ao Tabagista de Jundiaí, têm obtido resultados
satisfatórios.

Por todas as razões acima expostas,

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito para que determine à Secretaria de Saúde, as
medidas necessárias para implantar em nosso Município um Programa Antitabagismo.

Campo Limpo Paulista, 12 de fevereiro de 2016.

JOSÉ CARLOS DA ROSA “ROSINHA DO ÔNIBUS”
Vereador

(Moção nº 1.594 – fls. 02)

ANA PAULA CASAMASSA DE LIMA

ANTONIO FIAZ CARVALHO

ADALBERTO JOVENTINO DA SILVA

FLAVIO CARDOSO DE MORAES

JORGE BENEDITO DE MELLO

JOSÉ RIBERTO DA SILVA

LEANDRO BIZETTO

JURANDI RODRIGUES CAÇULA

MARIA PARANHOS

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 209

Dispõe sobre a concessão do título de cidadania campo-limpense à senhora Wanda
Savoia Sarti.

Art. 1º Fica concedido à senhora Wanda Savoia Sarti, o título de “cidadã
campo-limpense”
Art.2º A formalização da concessão dar-se-á com a entrega do título em
sessão solene da Câmara Municipal ou, na sua impossibilidade, em outra ocasião
determinada por Ato da Presidência.
Art.3º As despesas decorrentes da execução do presente Decreto
Legislativo serão suportadas por dotações do orçamento do município consignadas ao
Legislativo.
Art.4º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua
publicação.

JUSTIFICATIVA:
Propomos o nome da Sra. Wanda Savoia Sarti para receber a
cidadania campo-limpense.
Wanda Savoia Sarti, ou simplesmente D. Wanda, como é
carinhosamente conhecida, nascida em 13 de maio de 1929, foi casada com o Sr. Romeu
Sarti, nascido em 22 de outubro de 1927 e falecido em 22 de setembro de 2008; de família
católica, tiveram três filhos: Ronaldo, Maria Tereza e Vera.
Ronaldo, nascido em 14 de setembro de 1951, foi o primeiro aluno
matriculado na APAE de Campo Limpo Paulista, e Vera, nascida em 22 de março de 1957,
colaborou na elaboração do estatuto da entidade indicada.
No ano de 1966 o casal fixou residência na Rua Felipe Cardoso,
136, Vila Cardoso , onde D. Wanda reside até hoje.
O casal participou intensamente dos movimentos cristãos da nossa
cidade, desde o primeiro Encontro de Casais com Cristo, e, a partir do ano de 1972, do
Movimento Cursilho da Cristandade. O Sr. Romeu foi Ministro da Eucaristia até o seu
falecimento, no ano de 2008.

D. Wanda permanece até hoje na Pastoral da Saúde, da Igreja
Nossa Senhora do Rosário, onde ministra a sagrada comunhão aos enfermos da nossa cidade.
A homenageada foi entrevistada pela Revista Hype, Ano XI - Nº
31 e nos abrilhantou com seus dizeres simples e repletos de sabedoria, o quanto foi dedicada
à família, em especial ao seu filho Ronaldo, hoje com 62 anos de idade.
Cremos reunir a Sra. Wanda Savoia Sarti, todas as qualificações
para receber a cidadania campo-limpense.
Aguarda-se a aprovação do Soberano Plenário.
Campo Limpo Paulista, 12 de fevereiro de 2016.
JOSÉ RIBERTO DA SILVA
Vereador - Presidente

MOÇÃO nº 1.595
(Apelo)

CONSIDERANDO que a Rua Arapongas, no Jardim Santa Lúcia,
está em precárias condições de conservação;
CONSIDERANDO que a operação “tapa-buraco” já não resolve a
situação da Rua Arapongas, dado o estado deplorável do seu leito carroçável;
CONSIDERANDO que a medida técnica adequada para a Rua
Arapongas é o seu recapeamento asfáltico.

Por todas as razões acima expostas,

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito para que determine à Secretaria de Obras e
Planejamento, estudos e projeto para viabilizar o recapeamento asfáltico da Rua
Arapongas, no Jardim Santa Lúcia.

Campo Limpo Paulista, 16 de fevereiro de 2016.

MARIA PARANHOS
Vereadora – Líder do DEM

(Moção nº 1.595 – fls. 02)

ANA PAULA CASAMASSA DE LIMA

ANTONIO FIAZ CARVALHO

JORGE BENEDITO DE MELLO

JOSÉ RIBERTO DA SILVA

LEANDRO BIZETTO

ADALBERTO JOVENTINO DA SILVA

FLAVIO CARDOSO DE MORAES

JOSÉ CARLOS DA ROSA

JURANDI RODRIGUES CAÇULA

