ATA DA 67ª SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
12ª LEGISLATURA
Aos quinze dias de março 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 vinte 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 sétima 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, VicePresidente. Em seguida, o Presidente solicita e obtém, em cumprimento ao Regimento
Interno da Casa, a leitura do trecho da Bíblia Sagrada: Livro dos Números, capítulo 21,
versículos 04 ao 09. Dando sequência aos trabalhos, o Presidente coloca em discussão
a Ata da 66ª Sessão Ordinária, de primeiro de março de dois mil e dezesseis, sem
ocorrência de debates. Colocada em votação, a Ata é aprovada por unanimidade de
votos. Dando continuidade aos trabalhos, é colocado à disposição do Plenário o Boletim
Informativo nº 04/2016, do período de dois a quinze de março de dois mil e dezesseis.
Em seguida, é colocado à disposição do Plenário e da Comissão de Finanças, Contas e
Orçamento, o balancete da Câmara Municipal referente ao mês de fevereiro/2016.
Prosseguindo, o Senhor Presidente solicita ao Vereador Leandro Bizetto a leitura do
Requerimento nº 2.560, de sua autoria, solicitando informações ao Executivo sobre os
seguintes: convênio ou contrato firmado pelo Município com a CPFL; data em que o
Município passou a responder pela manutenção da iluminação pública e os serviços
prestados; valor pago à CPFL pela iluminação nos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016;
data do início da arrecadação do CIP, valor mensal o obtido por essa arrecadação,
indicando faixas de consumo e classes de consumidores; data da instalação do Fundo
Municipal de Iluminação Pública, nomes e cargos dos seus gestores, conta corrente e
banco do Fundo; valores arrecadados e devolvidos pela CPFL; custos de iluminação
pública pagos pelo Município e descontados pela CPFL; gastos do Município com a
manutenção da iluminação pública; gastos com a ampliação e novos pontos de
iluminação pública; data da criação da equipe de manutenção de iluminação pública,
número de servidores e onde estão lotados, indicando cargos, custos mensais com essa
equipe e funcionários terceirizados. Terminada a leitura, o senhor Presidente coloca à
apreciação do Plenário o regime de urgência solicitado ao Requerimento nº 2.560. Em
discussão, não há manifestação dos senhores Vereadores. Em votação, é aprovado pela

maioria de oito (08)votos favoráveis a um(01) contrário.Vota contrário o Vereador
Antonio Fiaz Carvalho. Atendendo a solicitação do senhor Presidente, o Vereador
Leandro Bizetto efetua a leitura do Requerimento nº 2.561, de sua autoria, que solicita
ao senhor Prefeito Municipal a remessa ao Legislativo das seguintes informações:
contrato nº 074/1999 e seus aditivos; abrigos construídos e os que serão implantados
pela Rápido Luxo Campinas nos pontos de ônibus; multas aplicadas à empresa Rápido
Luxo Campinas por irregularidades, as respectivas cobranças e pagamentos efetuados
dessas infrações; providências do Município quanto a essas irregularidades cometidas
pela empresa; autorização administrativa para o aumento da passagem de ônibus;
certame licitatório do transporte escolar do ano de 2013 e contrato firmado com a
empresa Capellini; pagamentos efetuados e ou pendentes às empresas Rápido Luxo
Campinas e Capellini no ano de 2013, 2014 e 2015 referentes ao transporte escolar;
frota de ônibus municipal que atende a cidade com identificação. Finalizada a leitura, o
senhor Presidente submete o regime de urgência imposto ao Requerimento nº 2.561 à
discussão, sem debates. Submetido à votação, o regime de urgência é aprovado pela
maioria de oito (08) votos favoráveis a um (01) contrário, este do Vereador Antonio Fiaz
Carvalho. Proclama o Presidente que, com a aprovação do regime de urgência, os
Requerimentos sob números 2.560 e 2.561 passam para a Ordem do Dia desta Sessão,
para discussão e votação únicas. A seguir, o Senhor Presidente solicita a leitura das
Moções protocolizadas na Casa, com exceção feita a Moção nº 1.607, que dispõe sobre
apelo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que determine à Secretaria de
Educação estudos e projeto objetivando disponibilizar salas de Telecurso 1º e 2º grau
para os estudantes campo-limpenses, por ter sido retirada pelo autor, Vereador José
Carlos da Rosa. Manifesta-se o Vereador Antonio Fiaz Carvalho e requer a dispensa da
leitura das Moções, considerando que já foram distribuídas cópias aos Senhores
Vereadores, que seguem: a) Moção nº 1.605, do Vereador Flavio Cardoso de Moraes e
subscrita pelos demais Vereadores, transmitindo à família do senhor Oziel Rodrigues
da Silva Filho, sinceros e profundos votos de pesar pelo seu falecimento, ocorrido no
último dia 6 de março de 2016; b) Moção nº 1.606, do Vereador José Carlos da Rosa e
subscrita pelos demais Vereadores, apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal
para que determine à área competente da Prefeitura as providências necessárias
visando dotar todas as vias públicas da Estância São Paulo de iluminação pública; c)
Moção nº 1.608, do Vereador José Carlos da Rosa e subscrita pelos demais Vereadores,
apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que amplie e capacite a equipe
da Defesa Civil do Município, de maneira a melhor atender a população em situações de
calamidade, como as decorrentes das chuvas de 10 e 11 de março último; d) Moção nº
1.609, do Vereador José Carlos da Rosa e subscrita pelos demais Vereadores, apela ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que acione as diversas áreas da
Prefeitura visando o atendimento imediato das vítimas das enchentes, mediante:
distribuição de alimentos, roupas e produtos de limpeza; auxílio moradia e/ou abrigo
provisório aos desabrigados; atendimento psicológico às famílias atingidas; revisão do
IPTU dos imóveis afetados e intervenção junto às autoridades do Governo Federal para
liberação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) dos trabalhadores
atingidos; e) Moção nº 1.610, da Vereadora Maria do Espírito Santo Paranhos Bizzo e

subscrita pelos demais Vereadores, apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal
para que acione a companhia telefônica e a concessionária municipal de transporte
coletivo urbano de passageiros, a Rápido Luxo Campinas, para que promovam as
medidas técnicas necessárias visando normalizar o funcionamento das linhas de ônibus
que atendem as Vilas Ipê e Marieta e o Parque Santana, no Distrito de Botujuru. 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 solicita, a seguir, ao Assessor Legislativo a leitura das ementas das Moções
números 1.605, 1.606, 1.608 a 1.610, objeto do requerimento aprovado. Determina
ainda, a leitura do inteiro teor da Moção nº 1.611, da Vereadora Maria do Espírito
Santo Paranhos Pires e subscrita pelos demais Vereadores, que aplaude os Bombeiros
Civis e voluntários pela meritória atuação nas enchentes dos últimos dias 10 e 11 de
março, socorrendo e auxiliando as famílias atingidas pela catástrofe em Campo Limpo
Paulista. O Senhor Presidente, tendo em vista que as Moções superaram as subscrições
necessárias previstas no Regimento Interno, transfere-as para a Ordem do Dia.
Prosseguindo, 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 José Riberto da Silva, José Carlos da Rosa, Ana
Paula Casamassa de Lima, Adalberto Joventino da Silva, Leandro Bizetto e Maria do
Espírito Santo Paranhos Bizzo. Ocorre substituição na Presidência, assumindo o VicePresidente, Vereador Jurandi Rodrigues Caçula, para manifestar-se, na tribuna, o
titular, Vereador José Riberto da Silva que agradece a presença de todos no auditório e
expressa sua indignação com relação ao transporte público, pelo que apóia o
Requerimento do Vereador Leandro Bizetto a respeito. Ainda sobre o transporte, diz
que o contrato firmado com a concessionária é antigo; que há descaso por parte do
Município e da empresa que não valoriza o cidadão campo-limpense e que a
concessionária tem que cumprir o contrato. Em seguida, passa a abordar a coleta de
lixo, feita por caminhões velhos, sem cumprir horários e outras irregularidades no
serviço prestado, julgando ser um absurdo tudo isso. Reassume os trabalhos. O
Vereador José Carlos da Rosa agradece a presença de todos e passa a abordar a
situação da coleta de lixo, salientando que a cidade está tomada por lixos. Comenta
sobre a necessidade da implantação de pavimentação em vias públicas de vários bairros
da cidade. Diz que o Prefeito precisa dar explicação sobre o aumento da tarifa de ônibus
e encerra sua manifestação. A Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima agradece a
presença de todos e aborda as enchentes, denominando-as como catástrofe, prestando
sua solidariedade a todos os prejudicados. Agradece a Defesa Civil e os Bombeiros pelo
auxílio prestado nessa situação. O Vereador Adalberto Joventino da Silva saúda os
presentes e frisa que não vai agradecer à ninguém, pois na quinta-feira, às 20 horas,
quando a água estava na altura da cintura, não encontrou ninguém na Sabesp, nem nas
repartições públicas da Prefeitura para prestar ajuda. Se ficasse esperando por ajuda
os moradores morreriam afogados. Faz notar que o povo está sofrendo com tudo isso,
inclusive o Vereador. O Vereador Leandro Bizetto agradece a presença de todos e se
mostra solidário às famílias atingidas com as enchentes. Frisa que o governo atual é da
“Destruição”. Diz que é mentira a afirmação do Secretário da Saúde de que foi o

governo que mais investiu na Saúde. Refere-se ao hospital como um “lixo” e salienta
que, segundo o Secretário da Saúde, visitas teriam sido feitas nos bairros para combater
a dengue, porém ninguém não viu. Comenta que o Prefeito inaugurou uma obra que
não está pronta. Agradece a OAB, por sua Presidência, que não poupou esforços para
ajudar a população de Campo Limpo Paulista atingida pelas chuvas. A Vereadora
Maria do Espírito Santo Paranhos Bizzo agradece a presença de todos. Parabeniza os
Bombeiros Civis. Manifesta seu pesar pelo falecimento do Oziel, ex-funcionário da
Casa. Sobre a empresa Rápido Luxo Campinas, diz que há tempo pede a rescisão do
contrato firmado entre o Município e a concessionária, levando em consideração que o
serviço é muito bem remunerado mas de péssima qualidade, pelo que sofre a
população.O serviço da coleta de lixo, também afirma que é lastimável. Aborda os
problemas enfrentados pelos moradores do São José decorrentes das enchentes,
enaltecendo o trabalho dos Bombeiros e da Defesa Civil. Clama por campanhas para
ajudar as vítimas. Finalizada a fase de Assuntos Gerais, 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. O Vereador
Antonio Fiaz Carvalho, em requerimento verbal, solicita a votação em bloco das
Moções transferidas do Expediente, de números 1.605, 1.606, 1.608 a 1.611. Em
discussão não há manifestação dos Senhores Vereadores. Em votação, o requerimento é
aprovado por unanimidade. Assim, a Ordem do Dia passa a ser a seguinte: a)
Requerimento nº 2.560, dos Vereadores Adalberto Joventino da Silva, José Carlos da
Rosa e Leandro Bizetto para discussão e votação únicas; b) Requerimento nº 2.561, do
Vereador Leandro Bizetto, para discussão e votação únicas, e c) Bloco das Moções, de
números 1.605, 1606, 1.608 a 1.611 para discussão e votação únicas. Dando sequência
aos trabalhos, o Senhor Presidente coloca em apreciação o Requerimento nº 2.560. Em
discussão única, não há registro de manifestação. Em votação, o Requerimento nº 2.560
é rejeitado com seis (06) votos pela rejeição e três (03) votos pela aprovação. Votam
favoráveis ao Requerimento nº 2.560 os Vereadores Adalberto Joventino da Silva, José
Carlos da Rosa e Leandro Bizetto. Aprecia-se o Requerimento nº 2.561. Em discussão
única, não há debates. Em votação única, é aprovado o Requerimento nº 2.561 pela
maioria de oito (08) votos favoráveis a um (01). Vota pela rejeição do Requerimento nº
2.561 o Vereador Antonio Fiaz Carvalho. Prosseguindo com a Ordem do Dia, o Senhor
Presidente coloca em discussão única o Bloco das Moções recebidas. Solicita, então,
parecer verbal 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 de números 1.605, 1606, 1.608 a 1.611
é aprovado por
unanimidade. Em sequência, o Senhor Presidente anuncia a fase de Explicação Pessoal,
conclamando os Senhores Vereadores interessados a fazer uso da palavra, a se
inscreverem com o 2º Secretário. Inscrito o Vereador Adalberto Joventino da Silva
explica o contrato firmado com a Rápido Luxo Campinas, dizendo que é antigo e que
transfere a execução do serviço do transporte público àquela empresa por 30 anos,
permissão concedida pelo Prefeito e Vereadores da época. Diz que por essa razão a de se
esperar por muito tempo ainda e a população continuará a sofrer os efeitos. Justifica

sua emoção quando se manifestou na fase de Assuntos Gerais, dizendo que é muito
difícil enfrentar tudo o que está acontecendo na cidade. Nada mais havendo a tratar, o
Senhor Presidente agradece a presença de todos e declara encerrada a 67ª Sessão
Ordinária da 12ª Legislatura, de cujos trabalhos foi lavrada a presente Ata, que
aprovada na Sessão Ordinária de 29 de março de 2016, vai assinada pelos integrantes
da Mesa.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.__________________________________
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