ATA DA 71ª SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
12ª LEGISLATURA

Aos dez 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 cinco 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 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, VicePresidente. Em seguida, o Presidente solicita e obtém, em cumprimento ao Regimento
Interno da Casa, a leitura do trecho da Bíblia Sagrada: João, capítulo 17, versículos 01
ao 11A., por intermédio do Vereador Jorge Benedito de Mello. Dando sequência aos
trabalhos, o Presidente coloca em votação a Ata da 70ª Sessão Ordinária da 12ª
Legislatura, de 26 de abril 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 08/2016, do período de 27 de abril a 10 de maio de 2016,
indicando as correspondências recebidas. A seguir, o Senhor Presidente coloca à
disposição do Plenário os Balancetes da Câmara Municipal, referente ao mês de abril de
2016, e da Prefeitura, relativos aos meses de fevereiro e março de 2016. Prosseguindo
com os trabalhos, o Senhor Presidente solicita ao Vereador Jorge Benedito de Mello a
leitura de sua Indicação: Indicação nº 8.723, solicitando ao Senhor Prefeito Municipal
providências visando implantar ao lado da Academia ao Ar Livre no Centro Esportivo
Municipal General Aldévio Barboza de Lemos, na área sombreada pelo aglomerado de
eucaliptos, duas mesas com bancos de concreto e duas churrasqueiras, além de outras
melhorias, para oferecer aos usuários daquele complexo esportivo, notadamente os
jogadores de futebol e suas famílias, espaço de entretenimento e acomodação enquanto
assistem os jogos realizados no campo de futebol. A seguir, o Senhor Presidente solicita
ao Assessor Legislativo a leitura dos Projetos e Moções recebidos, que seguem: a)
Projeto de Lei nº 2.697, do Executivo, estabelecendo as diretrizes a serem observadas na
elaboração da Lei Orçamentária do Município para o exercício de 2017 e dá outras
providências; b) Moção nº 1.625, do Vereador José Carlos da Rosa e outros, apelando
ao Senhor Prefeito Municipal para que determine à área competente, a instalação de
banheiros químicos nas feiras livres do Município; c) Moção nº 1.626, do Vereador José
Carlos da Rosa e outros, apelando ao Senhor Prefeito Municipal para que determine à

Secretaria de Obras e Planejamento, estudos e projeto visando dotar a Estrada da
Bragantina de calçada pavimentada em toda a sua extensão; d) Moção nº 1.627, do
Vereador José Carlos da Rosa e outros, apelando ao Senhor Prefeito Municipal para
que determine a Secretaria de Obras e Planejamento, estudos e projeto visando
implantar uma área de lazer na esquina das Ruas Suíça com a Tejipió; e) Moção nº
1.628, da Vereadora Maria do Espírito Santo Paranhos Bizzo e outros, apelando ao
Senhor Prefeito Municipal para que determine à Secretaria de Obras e Planejamento,
estudos e projeto visando implantar cobertura na quadra poliesportiva da EMEF Vila
Constança, no Distrito de Botujuru; f) Moção nº 1.629 da Vereadora Maria do Espírito
Santo Paranhos Bizzo e outros, apelando ao Senhor Prefeito Municipal para que
determine à Secretaria de Serviços Urbanos, o desassoreamento do Córrego dos
Tavares, na Rua Wilson Stefani, e a capinação das suas margens; g) Moção nº 1.630 da
Vereadora Maria do Espírito Santo Paranhos Bizzo e outros, apelando ao Senhor
Prefeito Municipal para que solicite à Companhia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo (SABESP), a ligação de água na quadra esportiva da Colina do Pontal,
Distrito de Botujuru; h) Moção de Pesar nº 1.631 do Vereador Flavio Cardoso de
Moraes e outros, apresentando à família da Sra. Romilda Zen Ito, cujo falecimento
ocorreu no último dia 2 de maio, os mais sinceros e profundos votos de pesar; i) Projeto
de Lei nº 2.698, do Vereador Jorge Benedito de Mello, restringindo 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. 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 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, coloca o Projeto de Lei nº 2.698
à disposição das Comissões para elaboração de pareceres, iniciando-se pela Comissão de
Justiça e Redação e proclama que o Projeto de Lei nº 2.697 sobre as diretrizes
orçamentárias, precisa ser submetido à audiência pública, que será realizada em 31 de
maio próximo. 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 o Vereador Leandro
Bizetto, que aborda o concurso público de pessoal promovido pela Prefeitura, pois
recebeu denúncias pelo celular descrevendo que o servidor da Prefeitura, sob a alcunha
de “Piti”, promete cargos no Município aos cidadãos, bastando inscrever-se no certame.
Destaca que irá apurar essas denúncias. Discorre ainda sobre a Saúde do Município e
sobre a reunião que a Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social da Casa
promoverá com a Secretaria de Saúde. Prossegue seu pronunciamento discorrendo
sobre o INSS da Prefeitura, destacando que o Senhor Prefeito não está recolhendo o
INSS descontado dos servidores; e cita que a empresa contratada para a gestão do
Hospital de Clínicas alega que o Município não está pagando regularmente pela

prestação dos serviços. Denomina a atual gestão municipal de “Governo da
Destruição”. Finalmente declara que recebeu denúncia de que há um médico, falecido
em dezembro de 2015, que ainda consta como responsável pela Vigilância Sanitária do
Município, no entanto, não sabe se recebe da Prefeitura, mas isso merece uma
explicação do “Governo da Destruição”. Em seguida, manifesta-se o Vereador
Adalberto Joventino da Silva, que agradece a presença de todos e retoma o assunto da
Saúde, tratado pelo Vereador Leandro Bizetto, alegando que no Hospital de Clínicas há
funcionário maltratando usuários e debochando dos Vereadores. Os Vereadores, frisa,
precisam cobrar providências, e que um “tal” de “Thiago” está sendo alvo de muitas
reclamações. Ao que parece, frisa, todo mundo teme o Prefeito, mas os vereadores têm
que cobrar, e que o Prefeito não fez nada, e ninguém faz nada a respeito. Este Vereador,
completa, está cansado de oficiar à Prefeitura, mas ninguém faz nada, que os parques
do Município estão um lixo, que a Prefeitura está repleta de pessoas de fora e que
ninguém faz nada. 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, o que foi feito: a) 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, em segunda discussão e votação; b) Projeto de Lei nº 2.696, do
Vereador Flavio Cardoso de Moraes, denominando Rua Geraldo Perez a Rua 1 do
Jardim Vista Alegre, em primeira discussão e votação. Em seguida, pede a palavra o
Vereador Antonio Fiaz Carvalho e requer a votação em bloco das Moções recebidas, de
números 1.625 a 1.631. Em discussão, não há registro de debates. Em votação, o
requerimento é aprovado por unanimidade. Em sequência, o Senhor Presidente
suspende a Sessão por cinco minutos para elaboração de requerimento solicitado pela
Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social. Reiniciada a Sessão, o Vereador
Antonio Fiaz Carvalho, 1º Secretário, procede a terceira chamada dos Senhores
Vereadores, constatando a presença de todos. Em cumprimento à Ordem do Dia, o
Senhor Presidente coloca em segunda discussão o Projeto de Lei Complementar nº 620,
do Vereador Leandro Leandro Bizetto, não havendo registro de manifestação. Colocado
em segunda votação, o Projeto de Lei Complementar nº 620 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
2.696, do Vereador Flavio Cardoso de Moraes. Em seguida, o Senhor Presidente solicita
os pareceres verbais das Comissões Permanentes de Justiça e Redação, de Finanças,
Contas e Orçamento e de Obras e Serviços Públicos, todas unânimes pela aprovação.
Colocado em primeira discussão, não há manifestação dos Senhores Vereadores.
Colocado em primeira votação, o Projeto de Lei nº 2.696 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 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. Com a palavra a
Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima, em nome da Presidência da Comissão
Permanente de Saúde e Assistência Social, para esclarecer o motivo do pedido de
suspensão da Sessão desta data. Alega que a Comissão de Saúde e Assistência Social vai
convocar o Secretário de Saúde e os demais funcionários que assinaram o ato da
Vigilância Sanitária, para prestar esclarecimentos a esta Casa sobre a denúncia do
Vereador Leandro Bizetto. Em seguida pronuncia-se o Vereador Flavio Cardoso de
Moraes, que discorre sobre a Moção de Pesar de sua autoria, solicitando à Presidência a
remessa à família enlutada. Parabeniza, a seguir, a Comissão Permanente de Saúde e
Assistência Social pela atitude em relação à denúncia do Vereador Leandro Bizetto,
pois é preciso buscar informações e explicações sobre o ocorrido. Discorre ainda sobre
as denúncias envolvendo o concurso público de pessoal promovido pela Prefeitura, que
serão avaliadas pela Comissão de Justiça e Redação. Não havendo mais 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 71ª Sessão Ordinária da
12ª Legislatura, de cujos trabalhos foi lavrada a presente Ata, que aprovada na Sessão
Ordinária de vinte e quatro de maio de 2016, vai assinada pelos integrantes da Mesa. .-.-
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