ATA DA 70ª SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
12ª LEGISLATURA
Aos vinte e seis dias do mês 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. Com o número legal de Vereadores presentes, são declarados
abertos os trabalhos da septuagésima 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: São João, capítulo 14, versículos
28 ao 31, por intermédio do Vereador Flavio Cardoso de Moraes. Dando sequência aos
trabalhos, o Presidente coloca em discussão a Ata da 3ª Sessão Solene da 12ª
Legislatura, de 17 de março de 2016, sem ocorrência de debates. Colocada em votação,
a Ata é aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, coloca em discussão a Ata da
69ª Sessão Ordinária da 12ª Legislatura, de 12 de abril de 2016, também 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 07/2016, do período de 13
a 26 de abril de 2016, indicando as correspondências recebidas. A seguir, o Senhor
Presidente solicita ao 1º Secretário, Vereador Antonio Fiaz Carvalho, a leitura das
Indicações recebidas, todas da lavra do Vereador Pedro Miguel Filho: Indicação nº
8.720, indicando ao Chefe do Executivo a conveniência e a necessidade de determinar
providências para a construção de uma passarela na rodovia SP-354, na rotatória
existente no cruzamento das ruas Júlio Prestes e Maria José Rodrigues; nº 8.721,
indicando ao Chefe do Executivo a conveniência e a necessidade da instalação de um
ponto para estacionamento de táxis defronte ao Centro de Nefrologia, no antigo prédio
do Hospital Nossa Senhora do Rosário; e nº 8.722, indicando ao Chefe do Executivo a
conveniência e a necessidade de determinar providências, em caráter de urgência,
visando a conservação da Estrada do Rossi, mediante motonivelamento e
cascalhamento. A seguir, o Senhor Presidente solicita ao Assessor Legislativo a leitura
dos Projetos e Moções recebidos, que seguem: a) Projeto de Lei nº 2.694, do Executivo,
que altera e acrescenta dispositivos na Lei nº 1.788, de 8 de julho de 2005, que dispõe
sobre a instituição do Conselho Municipal do Idoso, cria o Fundo Municipal da Pessoa
Idosa de Campo Limpo Paulista e dá outras providências; b) Projeto de Lei nº 2.695, do
Executivo, autorizando o repasse de recursos, a título de auxílio, à 33ª Subsecção da

Ordem dos Advogados do Brasil – Distrital de Campo Limpo Paulista; c) Projeto de Lei
nº 2.696, do Vereador Flavio Cardoso de Moraes, denominando Rua Geraldo Perez, a
via pública sem denominação, identificada por Um, localizada no loteamento Jardim
Vista Alegre; d) Moção de Apelo nº 1.620, do Vereador José Carlos da Rosa, para que o
Senhor Prefeito Municipal determine às áreas competentes, estudos e projeto visando
definir os locais permitidos e adequados para o exercício da atividade de ambulante e
reveja as exigências legais para obtenção de alvará; e) Moção de Apelo nº 1.621, do
Vereador José Carlos da Rosa, para que o Senhor Prefeito determine à Secretaria de
Obras e Planejamento, estudos e projeto com o intuito de prover a Rua Natal
Rodrigues, no Jardim Marchetti, de calçada no trecho em aclive até o reservatório da
Sabesp; f) Moção de Apelo nº 1.622, do Vereador José Carlos da Rosa, para que o
Senhor Prefeito Municipal determine à Secretaria de Obras e Planejamento, estudos e
projeto com o intuito de prover a praça pública existente no Jardim Marchetti de uma
academia ao ar livre; g) Moção de Apelo nº 1.623, do Vereador José Carlos da Rosa,
para que o Senhor Prefeito Municipal determine à Diretoria de Trânsito e Transportes,
a instalação de faixa de pedestres na Estrada da Bragantina, no Conjunto Habitacional
São José, defronte ao Supermercado Vizinho e h) Moção de Apelo nº 1.624, do
Vereador Jurandi Rodrigues Caçula, para que o Senhor Prefeito Municipal determine à
Secretaria de Obras e Planejamento, estudos e projeto visando a construção de uma
escadaria, também dotada de rampa para deficientes físicos, no acesso aos conjuntos
habitacionais São José I e Jardim Califórnia, próxima à conhecida Praça da Garça. As
Moções são subscritas pelos demais Vereadores da Casa. Pede a palavra o Vereador
Antonio Fiaz Carvalho, que requer a dispensa da leitura dos Projetos e Moções
recebidos, tendo em vista que os Senhores Vereadores receberam cópias dessas
proposituras. Em discussão, não há registro de debates. Em votação, o requerimento é
aprovado por unanimidade de votos. O Senhor Presidente solicita, então, ao Assessor
Legislativo, a leitura somente das ementas dos Projetos e Moções recebidos. A seguir,
considerando que as Moções superaram as subscrições necessárias previstas no
Regimento Interno, o Presidente coloca-as na 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. Com a
palavra o Vereador Flavio Cardoso de Moraes, que agradece a presença de todos.
Discorre sobre a coleta de lixo na cidade, que muito já foi dito, e que embora realizada
uma reunião com o proprietário a mais de trinta dias, e este se comprometeu a resolver
os problemas apontados assim que renovassem o contrato com a Prefeitura, até a
presente data nada foi feito. Destaca que os Vereadores irão cobrar do Prefeito uma
solução para este problema. Fala ainda da reunião a ser realizada na quinta-feira na
Câmara junto aos representantes da Secretaria de Saúde. Em seguida toma a palavra a
Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima, abordando o Projeto de Lei Complementar
nº 620, do Vereador Leandro Bizetto, propositura que, segundo ventilado, esta
Vereadora seria contra, mas que isso não correspondia à verdade, pois será sempre
favorável à população. Mencionatambém a reunião que será realizada junto aos
representantes da área da Saúde do Município, e que brevemente divulgará os
resultados do encontro. Conclui seu pronunciamento informando o falecimento do

munícipe Rubens Montoya, apresentando votos de pesar à família enlutada. Em
sequência manifesta-se o Vereador Leandro Bizetto, que agradece a presença de todos.
Enfatiza que a empresa de coleta de lixo presta um serviço de péssima qualidade e que
descumpre o contrato com o Município. No bairro do Pau Arcado, cita, a coleta
demorou dezoito dias, o que é um absurdo e que o governo que denomina da destruição
nada faz. Destaca também que no sábado e no domingo, em visita ao Hospital de
Clínicas, verificou que não havia nem copo descartável, e que a saúde do Município está
um caos. A empresa contratada na área da saúde, prossegue, presta um péssimo
serviço, e a refeição dos funcionários do hospital também é precária. Relata, a seguir, a
falta de compromisso da Administração quanto às respostas às solicitações dos
Vereadores, onde consta atendido um serviço não executado. Conclui seu
pronunciamento sobre o concurso público promovido pela Prefeitura, onde constam
denúncias que muitos pré-candidatos a Vereador da chapa do Prefeito foram
aprovados. Em sequência, toma a palavra a Vereadora Maria do Espírito Santo
Paranhos Pires, que agradece a presença de todos. Discorre sobre a saúde no Município,
que já se dirigiu ao Hospital de Clínicas, e que na reunião agendada cobrará dos
responsáveis respostas e providências quanto às denúncias que chegam aos Vereadores.
Destaca que quase invadiu as dependências do Hospital, pois os responsáveis não
estavam, a princípio, liberando o seu acesso. Identifica a ausência de lençóis, copos e
outros insumos necessários para o funcionamento adequado do Hospital. Enfatiza que o
serviço deve ser melhorado pela contratada e que os Vereadores cobrarão resultados.
Encerra seu pronunciamento destacando que não procede o comentário que votaria
contra o Projeto de Lei Complementar do Vereador Leandro Bizetto, pois votará
favoravelmente. Não havendo mais registro de Vereadores inscritos, o Senhor
Presidente suspende os trabalhos por cinco minutos. Reiniciada 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.
O Senhor Presidente solicita ao 1º Secretário a leitura da Ordem do Dia: Projeto de Lei
Complementar nº 620, do Vereador Leandro Bizetto, alterando os incisos I e II do
artigo 76 da Lei Complementar nº 379, de 24 de novembro de 2009, que instituiu as
normas de parcelamento, uso e ocupação do solo de Campo Limpo Paulista, para 1ª
discussão e votação. Em seguida pede a palavra o Vereador Antonio Fiaz Carvalho e
requer a votação em bloco das Moções recebidas, de números 1.620 a 1.624. Em
discussão, não há registro de debates. Em votação, o requerimento é aprovado por
unanimidade. Em seguida, em cumprimento à ordem do Dia, o Senhor Presidente
solicita ao Assessor Legislativo a leitura do parecer jurídico ao Projeto de Lei
Complementar nº 620, do Vereador Leandro Bizetto. Em seguida, o Senhor Presidente
solicita os pareceres verbais das Comissões Permanentes de Justiça e Redação,
Finanças, Contas e Orçamento e de Obras e Serviços Públicos ao Projeto de Lei
Complementar nº 620, nomeando “ad-hoc” para a primeira Comissão o Vereador José
Carlos da Rosa como terceiro membro, e todas opinam pela aprovação. Colocado em
primeira discussão o Projeto de Lei Complementar nº 620, manifesta-se o Vereador
Leandro Bizetto, autor do Projeto. Colocado em primeira votação, o Projeto de Lei
Complementar nº 620 é aprovado por unanimidade. Dando sequência à Ordem do Dia,

o Senhor Presidente coloca em discussão o bloco das Moções recebidas. Solicita, então, o
parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação, que opina pela aprovação. Em
discussão, não há manifestação dos Senhores Vereadores. Em votação, o bloco das
Moções é aprovado por unanimidade. Em sequência, o Senhor Presidente anuncia a
fase de Explicação Pessoal, cujos Vereadores interessados deverão inscrever-se junto ao
2º Secretário. Não há Vereador inscrito para Explicação Pessoal, e nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente agradece a presença de todos e declara encerrada a 70ª
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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