ATA DA 74ª SESSÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
12ª LEGISLATURA
Aos vinte e um dias do mês de junho 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 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 quarta 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: Mateus, capítulo 7, versículos 6,
12, 13 e 14, por intermédio do Vereador Jorge Benedito de Mello. Dando sequência aos
trabalhos, o Presidente coloca em votação a Ata da 73ª Sessão Ordinária, de 7 de junho
de 2016, sem ocorrência de debates. Colocada em votação, a Ata é aprovada por
unanimidade de votos. Dando prosseguimento aos trabalhos é colocado à disposição do
Plenário o Boletim Informativo nº 11/2016, do período de 8 a 21 de junho de 2016,
relatando as correspondências recebidas nesta Casa Legislativa. A seguir, o Senhor
Presidente solicita ao Assessor Legislativo a leitura dos Projetos e Moções recebidos, que
seguem: a) Projeto de Lei Complementar nº 621, do Executivo, dispondo sobre a
ampliação e criação de vagas de cargos efetivos; b) Moção nº 1.653, do Vereador
Adalberto Joventino da Silva e outros, apelando ao Senhor Prefeito Municipal para que
determine à Secretaria de Serviços Urbanos medidas urgentes e adequadas visando a
eliminação das barreiras e contenção dos barrancos na Rua Antenor Tavares, no
Jardim Marchetti, de forma a liberar o trânsito e evitar acidentes no local; c) Moção nº
1.654, do Vereador Adalberto Joventino da Silva e outros, apelando ao Senhor Prefeito
Municipal para que determine à Diretoria de Trânsito e Transportes a realização de
estudos e projeto objetivando adotar mão dupla de direção na Avenida Brasil, no
Jardim Europa; d) Moção nº 1.655, do Vereador José Carlos da Rosa e outros, apelando
ao Senhor Prefeito Municipal para que determine à Secretaria de Serviços Urbanos
medidas urgentes visando a conservação mecânica das vias públicas do Bairro do
Moinho, neste Município; e) Moção nº 1.656, do Vereador José Carlos da Rosa e outros,
apelando ao Senhor Prefeito Municipal para que determine à Secretaria de Serviços
Urbanos medidas urgentes visando o reparo nas vias públicas das Vilas Chacrinha e
Botujuru, bem como dos Jardins Fritz e Brasília, dentre outros, danificadas que estão
pela erosão pluvial, oferecendo risco de acidentes e f) Moção nº 1.657, do Vereador José
Carlos da Rosa e outros, protestando contra o não atendimento pela Prefeitura

Municipal das justas e pertinentes reivindicações dos moradores do Jardim Santa
Branca por melhoria da infraestrutura urbana do bairro, especialmente quanto à
conservação das vias públicas. Pede a palavra o Vereador Antonio Fiaz Carvalho e
requer a dispensa da leitura do Projeto e Moções recebidos, tendo em vista que os
Senhores Vereadores receberam cópias dessas proposituras. Em discussão, não há
registro de manifestação dos Senhores Vereadores. Em votação, o requerimento é
aprovado por unanimidade. O Senhor Presidente solicita, então, ao Assessor Legislativo
a leitura somente das ementas do Projeto e Moções recebidos, e considerando que as
Moções superaram o número de subscrições previstas no Regimento Interno para
inclusão na Ordem do Dia, colocou-as na Ordem do Dia desta Sessão Ordinária.
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. Não há registro de Vereadores inscritos. O Senhor Presidente suspende,
então, a Sessão por cinco minutos. 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, 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 nº 2.699, do Executivo, alterando e acrescentando dispositivos na Lei nº 2.010, de
6 de outubro de 2009, e dá outras providências, para 2ª discussão e votação; b) Projeto
de Lei nº 2.700, do Executivo, revogando a Lei Complementar nº 480, sobre autorização
de doação de área para alargamento da Rua Tito, para 1ª discussão e votação e c)
Projeto de Lei nº 2.701, do Executivo, criando o serviço especializado em Engenharia de
Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT), para 1ª discussão e votação. Pede a
palavra o Vereador Antonio Fiaz Carvalho e requer urgência na discussão e votação do
Projeto de Lei nº 2.701, bem como a votação em bloco das Moções recebidas. Em
discussão, não há manifestação dos Senhores Vereadores. 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 2.699, do Executivo, não havendo
registro de debates. Em segunda votação, o Projeto de Lei nº 2.699 é aprovado por
unanimidade. Em seguida o Senhor Presidente coloca em primeira discussão o Projeto
de Lei nº 2.700, do Executivo, solicitando a leitura do parecer jurídico pelo Assessor
Legislativo. Em seguida, coloca em discussão e votação a Emenda nº 01 ao Projeto de Lei
nº 2.700, subscrita por todos os Senhores Vereadores, solicitando, para tanto, o parecer
da Comissão Permanente de Justiça e Redação, que opina pela aprovação. Em
discussão, não há registro de debates. Em votação, a Emenda nº 01 ao Projeto de Lei nº
2.700, do Executivo, é aprovada por unanimidade. Em sequência, o Senhor Presidente
coloca em primeira discussão o Projeto de Lei nº 2.700 já emendado, passando a receber
sua epígrafe o título de Projeto de Lei Complementar nº 622. O Senhor Presidente
solicita, então, os pareceres verbais das Comissões Permanentes de Justiça e Redação, de
Finanças, Contas e Orçamento e de Obras e Serviços Públicos, todos favoráveis. Em
discussão, não há manifestação dos Senhores Vereadores. Em votação, o Projeto de Lei
Complementar nº 622 é aprovado por unanimidade. Em seguida, conforme a Ordem do
Dia, o Senhor Presidente solicita ao Assessor Legislativo a leitura do parecer jurídico ao
Projeto de Lei nº 2.701, do Executivo. Prosseguindo, coloca em discussão a Emenda nº

01 ao Projeto de Lei nº 2.701, para tanto, solicita o parecer da Comissão Permanente de
Justiça e Redação, que opina favoravelmente. Em discussão a Emenda nº 01 ao Projeto
de Lei nº 2.701, não há registro de debates. Em votação, a Emenda nº 01 ao Projeto de
Lei nº 2.701 é aprovada por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente coloca em
discussão única o Projeto de Lei nº 2.701 já emendado com sua epígrafe alterada para
Projeto de Lei Complementar nº 623. A seguir, o Senhor Presidente solicita os pareceres
verbais das Comissões Permanentes de Justiça e Redação, de Finanças, Contas e
Orçamento e de Saúde e Assistência Social, todos favoráveis ao Projeto de Lei
Complementar nº 623.. Em discussão única o Projeto de Lei Complementar nº 623, do
Executivo, não há manifestação dos Senhores Vereadores. Em votação única, o Projeto
de Lei Complementar nº 623 é aprovado por unanimidade. Prosseguindo com a Ordem
do Dia, o Senhor Presidente coloca em discussão única o Bloco das Moções recebidas, de
números 1.653 a 1.657, solicitando, para tanto, o parecer verbal da Comissão
Permanente de Justiça e Redação, que opina favoravelmente. Em discussão única não há
debates pelos Senhores Vereadores. Em votação única, 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 da Mesa. Não há registro de inscritos. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente agradece a presença de todos e declara encerrada a 74ª Sessão Ordinária da
12ª Legislatura, de cujos trabalhos foi lavrada a presente Ata, que aprovada na Sessão
Ordinária de 02 de agosto de 2016 vai assinada pelos integrantes da Mesa. .-.-.-.-.-.-.-.-.-
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