ATA DA 72ª SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
12ª LEGISLATURA
Aos vinte e quatro dias do mês de maio 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, constata-se 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 na Folha de Presença respectiva. Com o número legal de Vereadores
presentes, são declarados abertos os trabalhos da septuagésima segunda 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: Marcos, capítulo 10, versículos 28 ao 31, por
intermédio do Vereador Jorge Benedito de Mello. Dando sequência aos trabalhos, o
Presidente coloca em votação a Ata da 71ª Sessão Ordinária da 12ª Legislatura, de 10
de maio de 2016, 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 09/2016, do período de 11 a 24 de maio de 2016, indicando as
correspondências recebidas. Prosseguindo com os trabalhos, o Senhor Presidente
solicita ao Vereador Flavio Cardoso de Moraes a leitura das Indicações de autoria
daquele Vereador: Indicação nº 8.724, solicitando ao Senhor Prefeito Municipal
providências para impedir o despejo de entulho na Ville Saint James, punindo,
quando for a hipótese, os responsáveis; Indicação nº 8.725, solicitando a recuperação
da área do Clube Estância Figueira Branca, mediante substituição do alambrado,
desassoreamento do lago, instalação de parques e jardins e iluminação adequada. 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 dos Projetos e Moções recebidos,
que seguem: a) Moção nº 1.632, da Vereadora Maria do Espírito Santo Paranhos
Bizzo e subscrita pelos demais Vereadores, apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal para que determine à Secretaria de Saúde a disponibilização, no setor de
Fisioterapia, da prática da acupuntura; b) Moção nº 1.633, da Vereadora Maria do

Espírito Santo Paranhos Bizzo, apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal
para que determine à Secretaria de Educação, estudos e projeto visando dotar de
cobertura a quadra esportiva da EMEF Vereador José de Souza Charrua, no
Distrito de Botujuru; c) Moção nº 1.634, da Vereadora Maria do Espírito Santo
Paranhos Bizzo, apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que
determine à Secretaria de Serviços Urbanos urgente reparo na Avenida Casa
Branca, Distrito de Botujuru, nos locais onde ocorreram deslizamentos de terra, de
maneira a liberar o tráfego de veículos; d) Moção nº 1.635, do Vereador José Carlos
da Rosa, apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que determine à
Secretaria de Serviços Urbanos urgente reparo no abrigo do ponto de ônibus
defronte à EMEF Vereador José de Souza Charrua, no Distrito de Botujuru; e)
Moção nº 1.636, do Vereador José Carlos da Rosa, apela ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal para que determine à Secretaria de Serviços Urbanos, urgente
reparo no pavimento asfáltico da Rua Santos Dumont, altura do número 470, na Vila
Chacrinha, Distrito de Botujuru; f) Moção nº 1.637, da Comissão de Saúde e
Assistência Social, apela ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São
Paulo, à Diretora Regional do SUS e à Ouvidoria do SUS para que intercedam junto
à Prefeitura Municipal de Jundiaí e à Administração do Hospital São Vicente de
Paulo visando impedir que se concretize o atendimento exclusivo para urgência e
emergência no Hospital São Vicente de Paulo, deixando, assim, de atender a livre
demanda da população; g) Moção nº 1.638, do Vereador Jorge Benedito de Mello,
apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campo Limpo Paulista para
que determine à Secretaria de Obras e Planejamento estudos e projeto visando dotar
a área pública localizada na Estrada da Cooperativa, esquina com a Travessa do
Cunha, no bairro do Pau Arcado, de uma área de lazer, dotada de parque infantil,
jardim, bancos, mesas, academia ao ar livre e outros equipamentos públicos; h)
Moção nº 1.639, do Vereador Jorge Benedito de Mello, apela ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal de Campo Limpo Paulista para que determine à área
competente a instalação de luminárias defronte aos números 273 e 525, na Rua Itália,
no Jardim Europa; i) Moção nº 1.640, do Vereador Jorge Benedito de Mello, apela ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campo Limpo Paulista para que
determine à Secretaria de Obras e Planejamento estudos e projeto objetivando o
recapeamento das vias públicas dos Jardins Santo Antônio I e II e da Rua Suíça, no
Jardim Europa; j) Moção nº 1.641, do Vereador José Riberto da Silva, apela ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campo Limpo Paulista para que
determine à Secretaria de Serviços Urbanos providências no sentido de que sejam
realizados os devidos reparos nas tampas de inspeção localizadas na Avenida
Primeiro de Dezembro, no Jardim Marsola; k) Moção nº 1.642, do Vereador José
Riberto da Silva, apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campo
Limpo Paulista para que determine à Secretaria de Serviços Urbanos providências
no sentido de que sejam realizados serviços urgentes de conservação das Ruas do

Parque Santana, através de motonivelamento e cascalhamento dos leitos; l) Moção nº
1.643, do Vereador José Riberto da Silva, apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal de Campo Limpo Paulista para que determine à Secretaria de Serviços
Urbanos providências no sentido de que sejam realizados serviços de limpeza e
roçagem do mato existente em toda a extensão do córrego no final da Rua Padre
Salésio, Jardim São Domingos, bem como no final da Rua Olegário Salgado de
Castro, no Jardim Marsola; m) Moção nº 1.644, do Vereador José Riberto da Silva,
apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campo Limpo Paulista para
que determine
providências no sentido de que seja realizada a reposição das
defensas de trilho de ferro existentes no final da Rua Maurício Grobmam, Jardim
Corcovado; n) Moção nº 1.645, do Vereador José Riberto da Silva, apela ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campo Limpo Paulista para que
determine à área competente as providências necessárias para substituição das
lâmpadas existentes na rede de iluminação pública da Praça dos Estudantes,
localizada na Vila São Paulo, por lâmpadas de LED; o) Moção nº 1.646, do Vereador
José Riberto da Silva, apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campo
Limpo Paulista para que determine à Secretaria de Serviços Urbanos o imediato
reparo no muro da Escola Ana Neri, no Jardim Santa Lúcia; p) Moção nº 1.647, do
Vereador José Riberto da Silva, apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal
de Campo Limpo Paulista para que determine estudos e projeto à Diretoria de
Trânsito e Transportes, visando dotar a linha de transporte urbano de passageiros
que atende a Vila da Conquista de maior número de horários; q) Projeto de Lei nº
2.699, do Executivo, altera e acrescenta dispositivos na Lei nº 2010, de 06 de outubro
de 2009 e dá outras providências; r) Projeto de Lei nº 2.700, do Executivo, revoga a
Lei Complementar nº 480, de 26 de fevereiro de 2015 – que dispõe sobre autorização
ao chefe do executivo a receber em doação uma área com 637,05 m², necessária para
o alargamento da rua “Tito”, situada em parte da fazenda túnel, pertencente ao
bairro de Botujuru deste município de Campo Limpo Paulista; e s) Projeto de Lei nº
2.701, do Executivo, que dispõe sobre a criação do serviço especializado em
Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT. Pede a palavra o
Vereador Antonio Fiaz Carvalho e 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 das Moções e Projetos
recebidos. Finalizada a leitura das Ementas, o Senhor Presidente transfere as Moções
números 1.632 a 1.647 para a Ordem do Dia desta Sessão Ordinária, considerando
que superaram o número de subscrições previstas no Regimento Interno para
inclusão na Ordem do Dia e coloca os Projetos de Lei números 2.699, 2.700 e 2.701 à
disposição das Comissões para elaboração de pareceres, iniciando-se pela Comissão
de Justiça e Redação. Prosseguindo, o Senhor Presidente passa à Fase de Assuntos

Gerais e conclama os Senhores Vereadores interessados em fazer uso da palavra a se
inscreverem junto ao 2º Secretário da Mesa.Com a palavra a Vereadora Ana Paula
Casamassa de Lima agradece a presença de todos e menciona o ofício encaminhado
ao Prefeito pela Comissão de Saúde e Assistência Social sobre a denúncia do
Vereador Leandro Bizetto, feita na Sessão passada, de que há um médico falecido
em dezembro de 2015 e que ainda consta como responsável pela Vigilância Sanitária
do Município. Proclama a resposta encaminhada pelo Prefeito a respeito. Em
seguida, passa a fazer a leitura do parecer e da conclusão da Comissão de Saúde e
Assistência Social sobre a denúncia. 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, 1º
Secretário, 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 original, o que foi feito, constando as seguintes
proposições para deliberação: a) Projeto de Lei nº 2.696, do Vereador Flavio
Cardoso de Moraes, denomina Rua Geraldo Perez a Rua 1 do Jardim Vista Alegre ,
em segunda discussão e votação; b) Projeto de Lei nº 2.694, do Executivo, altera e
acrescenta dispositivos na Lei nº 1.788, de 08 de julho de 2005, que dispõe sobre a
instituição do Conselho Municipal do Idoso – cria o Fundo Municipalo da pessoa
idosa de Campo Limpo Paulista e dá outras providências, para primeira discussão e
votação;c) Projeto de Lei nº 2.695, do Executivo, autoriza o Executivo a repassar
recursos a título de auxílio a 33ª Subsecção da Ordem dos Advogados do Brasil –
Distritalo de Campo Limpo Paulista, para primeira discussão e votação; e d) Projeto
de Lei nº 2.698, do Vereador Jorge Benedito de Mello, restringe a colocação de vasos
ou similares, ornamentos de jardinagem ou não, naturais ou artificiais, que
armazenem água parada sobre os jazigos ou nas dependências do cemitério, para
primeira discussão e votação. Em seguida, pede a palavra o Vereador Antonio Fiaz
Carvalho e requer a imposição do regime de urgência ao Projeto de Lei nº 2.695,
constante da Ordem do dia para primeira discussão e votação, para que fosse
apreciado em discussão e votação únicas, bem como a votação em bloco das Moções
recebidas, de números 1.632 a 1.647. Em discussão, não há registro de debates. Em
votação, o requerimento é aprovado por unanimidade. Em cumprimento à Ordem do
Dia, o Senhor Presidente coloca em segunda discussão o Projeto de Lei nº 2.696, do
Vereador Flavio Cardoso de Moraes, não havendo registro de manifestação.
Colocado em segunda votação, o Projeto de Lei nº 2.696 é aprovado por
unanimidade. Dando sequência à Ordem do Dia, o Senhor Presidente solicita ao
Assessor Legislativo a leitura do parecer da Assessoria Jurídica ao Projeto de Lei nº
2.694, do Executivo. Proclama a apresentação de uma Emenda, de autoria de todos
os Vereadores, ao Projeto em exame, determinando sua leitura. Colhe, em seguida, o
parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação, que é unanimemente favorável à
Emenda. A seguir, a Emenda nº 01 é submetida à discussão, sem debates. Submetida

à votação, a Emenda nº 01 é aprovada por unanimidade. Prossegue a apreciação do
Projeto de Lei nº 2.694, já emendado. O Senhor Presidente solicita os pareceres
verbais das Comissões Permanentes de Justiça e Redação, de Finanças, Contas e
Orçamento e de Educação, Cultura, Esporte e Meio Ambiente, todas unânimes pela
aprovação. Colocado em primeira discussão, não há manifestação dos Senhores
Vereadores. Colocado em primeira votação, o Projeto de Lei nº 2.694 é aprovado por
unanimidade. Passa-se à apreciação, em urgência, do Projeto de Lei nº 2.695. O
Senhor Presidente solicita ao Assessor Legislativo a leitura do parecer jurídico ao
Projeto. Finalizada a leitura do parecer jurídico, o Senhor Presidente solicita os
pareceres verbais das Comissões Permanentes de Justiça e Redação e de Finanças,
Contas e Orçamento, que opinam favoravelmente. Colocado em discussão única, não
há manifestação dos Senhores Vereadores. Colocado, a seguir, em votação única, o
Projeto de Lei nº 2.695 é aprovado por unanimidade. Em apreciação o Projeto de Lei
nº 2.698, o Senhor Presidente solicita ao Assessor Legislativo a leitura do parecer
jurídico ao Projeto. Após a leitura do parecer jurídico, o Presidente passa a colher os
pareceres verbais das Comissões de Justiça e Redação, de Finanças, Contas e
Orçamento e de Obras e Serviços Públicos, cada qual a seu turno opinando pela
aprovação da matéria. Em seguida, o Projeto de Lei nº 2.698 vai submetido à
primeira discussão, não há manifestação dos Senhores Vereadores. Em primeira
votação, é aprovado por unanimidade. Dando sequência à Ordem do Dia, o Senhor
Presidente coloca em discussão o bloco das Moções recebidas de números 1.632 a
1.647. Solicita, então, o parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação, que
opina favoravelmente. Em discussão, não há registro de pronunciamento. Colocado
em votação, o bloco das Moções é aprovado por unanimidade.Dando
prosseguimento, o Senhor Presidente anuncia a Fase de Explicação Pessoal, cujos
Vereadores interessados deverão inscrever-se junto ao 2º Secretário. Não havendo
Vereadores inscritos para a fase de Explicação Pessoal e nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente agradece a presença de todos e declara encerrada a 72ª
Sessão Ordinária da 12ª Legislatura, de cujos trabalhos foi lavrada a presente Ata,
que aprovada na Sessão Ordinária de sete de junho de 2016, vai assinada pelos
integrantes da Mesa. .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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