ATA DA 69ª SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
12ª LEGISLATURA
Aos doze dias de abril 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 dez minutos, constata-se
a presença dos Senhores 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, conforme chamada
efetuada pelo 1º Secretário, respondida e assinaturas lançadas na Folha de presença
respectiva. Licenciado se encontra o Vereador Jorge Benedito de Mello. Com o número
legal de Vereadores presentes, são declarados abertos os trabalhos da sexagésima nona
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: São João, capítulo 6, versículos 30 ao 35, por intermédio do Vereador
Flavio Cardoso de Moraes. A seguir, o 1º Secretário efetua a leitura do pedido de
licença médica do Vereador Jorge Benedito de Mello, pelo prazo de trinta dias, já
deferido.Em seguida, o Presidente proclama ter dado posse nesta data e em seu
Gabinete ao 1º Suplente da Coligação Trabalho e Competência PSC-PR, senhor Pedro
Miguel Filho, em substituição ao titular licenciado, observadas as formalidades
regimentais. Dando sequência aos trabalhos, o Presidente coloca em discussão a Ata da
68ª Sessão Ordinária, de vinte e nove de março de dois mil e dezesseis, sem ocorrência
de debates. Colocada em votação, a Ata é aprovada por unanimidade de votos. A seguir,
é colocado à disposição do Plenário o Boletim Informativo nº 06/2016, do período de 30
de março a 12 de abril de 2016, indicando as correspondências recebidas. A seguir, vai
igualmente à disposição do Plenário, bem como da Comissão de Finanças, Contas e
Orçamento, o Balancete da Câmara Municipal referente ao mês de março/2016.
Prosseguindo, o Senhor Presidente solicita à Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima,
autora das proposituras, a leitura das seguintes Indicações: nº 8.718, sugerindo
determinação de providências junto às autoridades de saúde do Município para que
intervenham junto ao Hospital e às Unidades Básicas de Saúde locais para que seja
preconizada a utilização de equipamentos e materiais EPI aos funcionários e
profissionais da saúde, conforme orientações da NR 06 e NR 32 DO Coren/SP; e nº
8.719, propondo seja oficiado ao Ministério da Saúde o envio urgente de lote da vacina
BCG para o nosso Município, para não prejudicar a imunização essencial à vida dos
nossos recém-nascidos, remetendo ao Legislativo cópia do ofício a ser encaminhado
àquela Pasta solicitando a providência ora sugerida. Em seguida, o senhor Presidente

passa a proclamar seu despacho favorável às Indicações lidas, encaminhando-as ao
Chefe do Executivo para providências. A seguir, o Senhor Presidente solicita ao
Assessor Legislativo a leitura das Moções recebidas, com exceção feita à Moção nº 1.619
que foi retirada pelo autor, que seguem: a) Moção nº 1.614, da Vereadora Maria do
Espírito Santo Paranhos Bizzo e subscrita pelos demais Vereadores, repudia o
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São Paulo, Dr. Geraldo Alkmin, e o
Excelentíssimo Senhor Secretário de Saúde do Estado de São Paulo, Dr. David Everson
Uip, pelo atendimento insatisfatório aos pacientes no Hospital Regional de Jundiaí,
especialmente pela demora nas internações cirúrgicas de baixa e média complexidade;
b) Moção nº 1.615, da Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima e subscrita pelos
demais Vereadores, transmite à família da senhora Shirley Miriam Jorge, sinceros e
profundos votos de pesar pelo seu falecimento, ocorrido no último dia 1º de abril de
2016; c) Moção nº 1.616, do Vereador José Carlos da Rosa e subscrita pelos demais
Vereadores, apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que acione a
concessionária municipal de transporte coletivo urbano de passageiros, a Rápido Luxo
Campinas, para que atenda o Jardim Santa Branca no itinerário de alguma linha
urbana ou instale uma linha própria para o bairro; d) Moção nº 1.617, do Vereador
José Carlos da Rosa e subscrita pelos demais Vereadores, apela ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal para que determine à Diretoria de Trânsito e Transportes e
à Guarda Municipal, rondas ostensivas nas periferias da cidade durante os finais de
semana, de modo a coibir a realização de rachas por condutores de veículos; e) Moção
nº 1.618, do Vereador José Carlos da Rosa e subscrita pelos demais Vereadores, apela
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que determine à Secretaria gestora
do contrato de coleta de lixo domiciliar, para que exerça severa fiscalização à empresa
prestadora, punindo-a exemplarmente, consoante as cláusulas contratuais, de forma a
regularizar a prestação desse serviço essencial à população campo-limpense. Finalizada
a leitura, o senhor Presidente proclama que as Moções superaram as subscrições
necessárias previstas no Regimento Interno e as transfere para a Ordem do Dia. A
seguir, o Senhor Presidente passa à fase de Assuntos Gerais, conclamando os Senhores
Vereadores interessados a fazer uso da palavra, a se inscreverem com o 2º Secretário.
Inscrevem-se os Vereadores Flavio Cardoso de Moraes, Ana Paula Casamassa de Lima,
Pedro Miguel Filho, Leandro Bizetto, Maria do Espírito Santo Paranhos Bizzo e
Adalberto Joventino da Silva. O Vereador Flavio Cardoso de Moraes deseja boas
vindas ao 1º Suplente Pedro Miguel Filho e às novas funcionárias do Legislativo.
Cumprimenta ex-Vereadores que cita, presentes no auditório. Retoma o assunto da
coleta de lixo abordado na Sessão passada, sem obter resposta da empresa responsável
pelo serviço, ficando no aguardo de providências do Executivo a respeito do assunto que
também foi objeto da Moção apresentada pelo Vereador José Carlos da Rosa nesta
Sessão. A Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima saúda a todos, deseja melhoras na
saúde do Vereador licenciado Jorge Benedito de Mello, e dá boas vindas ao 1º Suplente,
Pedro Miguel Filho, parabenizando por assumir a Vereança em substituição ao titular
licenciado. Aborda a gripe H1N1, com registro de dois casos suspeitos da doença, com
óbitos, passando a alertar sobre os cuidados que a população e os funcionários da saúde
devem observar. Proclama que a partir do dia 30 de abril, Campo Limpo Paulista vai

contar com as vacinas. O Vereador Pedro Miguel Filho agradece a presença de todos no
auditório e se apresenta para a plateia. Agradece o tratamento que lhe fora dado pelos
funcionários e Vereadores da Casa e deseja melhoras ao titular Vereador Jorge
Benedito de Mello, afastado por doença. Agradece também aqueles que passaram pelo
Legislativo e que muito contribuíram para o desenvolvimento do Município. O
Vereador Leandro Bizetto agradece a presença de todos e dá boas vindas ao Vereador
em exercício, Pedro Miguel Filho. Dá boas vindas às novas funcionárias da Casa,
citando os nomes. Aborda que a área da Saúde do Município está um descaso,
acrescentando que sequer há papel toalha para os dentistas oferecerem aos pacientes
para a limpeza da boca. Estende-se sobre a falta de gestão do Hospital local. Aborda o
serviço da coleta de lixo, cuja empresa, frisa, é um “lixo”, salientando a necessidade do
Executivo autua-la. Prossegue, afirmando que a empresa responsável pela coleta de lixo
faz o que quer em nossa cidade. A Vereadora Maria do Espírito Santo Paranhos Bizzo
agradece a presença da assistência, parabeniza o Vereador em exercício, Pedro Miguel
Filho, e as novas funcionárias do Legislativo. Parabeniza também o senhor Francisco
Miguel, presente no auditório, pelo excelente trabalho realizado no trânsito do
Município. Aborda a gripe H1N1 e recomenda atenção às orientações para prevenção e
tratamento da doença. Faz referência às denúncias sobre o Hospital de nossa cidade,
classificando-as como inadmissível, pois a Empresa que administra aquele
estabelecimento de saúde é bem paga e em contrapartida, deveria prestar serviço de
qualidade. Aborda ainda, a Moção de sua autoria, de repúdio ao Governador do Estado
de São Paulo e estende-se sobre o assunto.O Vereador Adalberto Joventino da Silva
saúda a todos e comenta que é constantemente procurado por munícipes em seu
Gabinete e na sua casa que reivindicam providências que cita, pois não as conseguem da
Prefeitura. Aborda a falta de comprometimento dos funcionários da Prefeitura que
sequer residem no Município, apontando falhas nos serviços prestados pela Vigilância
Sanitária, Diretoria de Eventos e Assistência Social. Menciona que foram compradas
máquinas para o combate da dengue, mas até o momento não viu essas máquinas serem
utilizadas. Destaca também alguns bairros que estão necessitando de conservação, sem
atenção do Poder Público. Sem mais Vereadores inscritos para falar, o Senhor
presidente suspende os trabalhos por cinco minutos. Reinicia-se a Sessão, o Senhor
Presidente solicita ao 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 proclama que na Ordem do Dia original não há
matéria para deliberação e que as Moções de números 1.614 a 1.618, transferidas do
Expediente por conter número regimental de subscrições, passam para a Ordem do Dia
em urgência, para discussão e votação únicas. Em apreciação a Moção nº 1.614, o
Senhor Presidente solicita o parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação que
opina favoravelmente. Colocada em discussão a Moção nº 1.614, não há manifestação
dos Senhores Vereadores. Em votação, a Moção nº 1.614 é aprovada por
unanimidade.Em seguida, o Senhor Presidente solicita à Comissão de Justiça e Redação
parecer acerca da Moção nº 1.615, que opina favoravelmente. Colocada em discussão a
Moção nº 1.615, não há registro de manifestação. Em votação, a Moção nº 1.615 é
aprovada por unanimidade. A seguir, o senhor Presidente solicita o parecer verbal da

Comissão de Justiça e Redação que opina favoravelmente à Moção nº 1.616.Colocada
em discussão a Moção nº 1.616, não há registro de manifestação. Em votação, a Moção
nº 1.616 é aprovada por unanimidade. Passa-se à apreciação da Moção nº 1.617. O
Senhor Presidente solicita o parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação que
opina favoravelmente à Emenda nº 1.617. Colocada em discussão a Moção nº 1.617, não
há registro de manifestação. Em votação, a Moção nº 1.617 é aprovada por
unanimidade. Aprecia-se a Moção nº 1.618. O Senhor Presidente solicita o parecer
verbal da Comissão de Justiça e Redação que opina favoravelmente à Emenda nº
1.618.Colocada em discussão a Moção nº 1.618, não há registro de manifestação. Em
votação, a Moção nº 1.618 é aprovada por unanimidade. Em sequência, o Senhor
Presidente anuncia a fase de Explicação Pessoal, cujos Vereadores interessados em
fazer uso da palavra deverão inscrever-se junto ao 2º Secretário. Inscrevem-se os
Vereadores Flavio Cardoso de Moraes, Leandro Bizetto e Pedro Miguel Filho. Com a
palavra o Vereador Flavio Cardoso de Moraes menciona que participou de reunião no
Gabinete do Prefeito, juntamente com o Presidente da Câmara, com o proprietário da
empresa responsável pela coleta de lixo da cidade, oportunidade em que foram
acusados os problemas nos serviços oferecidos, pelo que foi determinado um prazo de
quinze dias para providências e resposta ao Legislativo, mas que, findo o prazo, até o
momento o Legislativo não recebeu notícia de nenhuma providência a respeito. Sugere
que seja oficiado ao Executivo solicitando informações sobre as providências já tomadas
sobre as irregularidades nos serviços da coleta de lixo. Com a palavra o Vereador
Leandro Bizetto considera que o governo municipal atual é da destruição, pois o
Prefeito está acabando com a cidade. Menciona que recebeu uma informação de que os
funcionários da Rápido Luxo Campinas, concessionária do transporte coletivo da
cidade, entrarão em greve nesta noite. Com a palavra o Vereador Pedro Miguel Filho
menciona o falecimento do senhor José Silva Franco, com 103 anos de idade, homem
generoso e que contribuiu muito com a cidade. Cumprimenta pessoas que especifica na
assistência e diz sentir-se muito feliz por estar representando seus eleitores, na condição
de Vereador itinerário.Não havendo outros Vereadores inscritos e nada mais havendo
a tratar, o Senhor Presidente agradece a presença de todos e declara encerrada a 69ª
Sessão Ordinária da 12ª Legislatura, de cujos trabalhos foi lavrada a presente Ata, que
aprovada na Sessão Ordinária de 26 de abril de 2016, vai assinada pelos integrantes da
Mesa.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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