ATA DA 016a. SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO
PAULISTA
- 13a. LEGISLATURA
Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, nesta cidade,
sede do Município de Campo Limpo Paulista, Comarca de Jundiaí, Estado de São Paulo,
no Plenário da Câmara, sito no 1º andar do Edifício do Paço Municipal, na Av. Adherbal da Costa Moreira, 255 – Centro, aí, às dezenove horas e vinte minutos, constata-se a
presença dos Senhores Vereadores ANTONIO FIAZ CARVALHO, CRISTIANE FRIOLIM DAMASCENO, DANIEL MANTOVANI LIMA, DENIS ROBERTO BRAGHETTI, DULCE DO PRADO AMATO, EVANDRO GIORA, JOSÉ RIBERTO DA
SILVA, JURANDI RODRIGUES CAÇULA, LEANDRO BIZETTO, MARCELO DE
ARAUJO, PAULO PEREIRA DOS SANTOS, VALDIR ANTONIO ARENGHI e MARIA DO ESPÍRITO SANTO PARANHOS PIRES BIZZO, esta substituindo a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima, licenciada por motivo de moléstia, conforme chamada efetuada pela 2ª Secretário, respondida e assinaturas na Folha de Presença respectiva. Com o número legal de Vereadores presentes, são declarados abertos os trabalhos da
décima sexta Sessão Ordinária da décima terceira Legislatura, sob a presidência do titular, Vereador Denis Roberto Braghetti, secretariado pelo Vereador Valdir Antonio
Arenghi, 2º Secretário. Toma assento à Mesa o Vereador Marcelo de Araujo, VicePresidente. O senhor Presidente convida o Vereador Evandro Giora para assumir os
encargos da secretaria dos trabalhos da Mesa nesta Sessão e no lugar da primeira Secretária que está ausente, o qual aceita o convite e toma assento à Mesa. Em seguida, o Presidente solicita e obtém, em cumprimento ao Regimento Interno da Casa, a leitura do
trecho da Bíblia Sagrada: Mateus,capítulo 10, versículos 26, por intermédio do Vereador Marcelo de Araujo. Solicita, ainda, ao Vereador Evandro Giora a leitura do pedido
de licença da Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima por dois dias a partir desta data, por motivo de moléstia. Em seguida, o senhor Presidente proclama que o pedido de
licença médica da Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima foi deferido e que a suplente que a substituiu, Vereadora Maria do Espírito Santo Paranhos Pires Bizzo, já tinha
sido empossado em seu Gabinete, cumprindo as formalidades regimentais. Prosseguindo com o Expediente, o Senhor Presidente coloca em discussão a Ata da 14ª Sessão Ordinária, de 29 de agosto de 2017, sem ocorrência de debates. Colocada em votação, a Ata
é aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o Senhor Presidente coloca à disposição do Plenário o Boletim Informativo nº 16 relativo ao período de treze a vinte e nove
de setembro de 2017, relatando as correspondências recebidas nesta Casa Legislativa.
Prosseguindo, o Senhor Presidente solicita ao Vereador Evandro Giora que faça a leitura das Indicações ao Chefe do Executivo que seguem: número 8.916 do Vereador Daniel
Mantovani de Lima, sugerindo a realização de serviços de motonivelamento e pulverização de água com o caminhão pipa na Estrada Santa Madalena, situada na Estância São
Paulo, e nas ruas do bairro Saint James I e II, notadamente nos trechos percorridos pelas linhas de ônibus; número 8.917 do Vereador Evandro Giora, propondo que sejam
estabelecidos contatos com a Rápido Luxo Campinas para disponibilizar, diariamente,
mais veículos (ônibus) no itinerário da linha de ônibus intermunicipal Campo Limpo
Paulista/Jundiaí – Via Marginal, nos horários considerados de picos; número 8.918 da
Vereadora Dulce do Prado Amato, sugerindo a conservação mecânica das vias públicas
do Parque Iramaia, limpeza e cascalhamento de seus leitos carroçáveis. Prossegue com a
leitura, atendendo solicitação do senhor Presidente, o 2º Secretário, Vereador Valdir
Antonio Arenghi, das seguintes Indicações: números 8.919 e 8.920 da Vereadora Dulce
do Prado Amato: 8.919, indicando serviços de motonivelamento, de limpeza e cascalhamento em todas as vias públicas do bairro Parque Niagará; 8.920, sugerindo a conservação mecânica – motonivelamento da Estrada dos Ipês, situada no bairro do Moinho, bem como a limpeza e o cascalhamento de seu leito carroçável; números 8.921 e

8.922 do Vereador Denis Roberto Braghetti: 8.921, propondo ao Executivo determinar
providências junto ao DER – Departamento de Estradas de Rodagem para padronizar o
limite de velocidade estabelecido para a Rodovia Edgard Máximo Zamboto, no trecho
conhecido como “Estrada Velha” e nas duas direções de trânsito, adequando as placas
ali implantadas de maneira a indicar um único limite de velocidade estabelecido para
aquele trecho da Rodovia; 8.922, sugerindo dotar com cascalho o leito carroçável da
Rua Clarina Alexandrina Souza, antiga Rua 7 do Parque Santana. Em seguida, o Senhor Presidente passa a proclamar seu despacho favorável a todas as Indicações lidas,
encaminhando-as ao Chefe do Executivo. A seguir, o senhor Presidente proclama a retirada de tramitação na Câmara, conforme ofícios recebidos do Executivo, dos seguintes:
Projeto de Lei Complementar nº 636, que altera a lei complementar nº 170; Projeto de
Lei nº 2.752, a respeito da remoção de veículos abandonados em vias e logradouros públicos; Projeto de Lei nº 2.755, que cria o programa mais empresas, mais empregos; Projeto de Lei nº 2.756, que altera a lei sobre o programa emergencial frente de trabalho;
Projeto de Lei nº 2.757, que altera a lei que criou o programa estação juventude; Projeto
de Lei nº 2.758, que altera a Lei que criou áreas denominadas zona azul; Projeto de Lei
nº 2.759, que celebra convênio com o Tribunal Regional do Trabalho; Projeto de Lei nº
2.760, a respeito de abertura de Credito Adicional Suplementar; Projeto de Lei Complementar nº 637, sobre a revisão geral anual dos salários dos servidores públicos.
Anuncia também, que em virtude da retirada do Projeto que dispõe sobre a revisão geral anual dos salários dos servidores públicos, o Projeto de Lei Complementar nº 638
sobre idêntica medida quanto aos servidores da Câmara Municipal também foi retirado.
A seguir, o senhor Presidente solicita ao Assessor Legislativo a leitura das Moções protocoladas na Casa, para conhecimento do Plenário. São lidas, para conhecimento, a Moção nº 1.803, da Vereadora Dulce do Prado Amato, de aplausos ao Conviver da Melhor
Idade, além da Comissão Técnica e Administrativa e a Coordenadora, senhora Lucianie
Esperança, pela participação nos Jogos Regionais do Idoso realizados na cidade de Itapetininga, no período de 13 de agosto a 03 de setembro, estendendo os aplausos às equipes vencedoras que participarão da Final Estadual dos Jogos que ocorrerão na cidade
de Sertãozinho nos dias 04 a 08 de outubro; e a Moção nº 1.804, do Vereador Marcelo de
Araujo, de repúdio ao Prefeito Municipal por não atender aos pedido s escritos formulados pelo signatário, através de Moções e Indicações, que dizem respeito a aceitação
pelo Executivo da doação do material “fresa de asfalto” a ser aplicado nos trechos críticos de vias públicas não pavimentadas, uma vez que a situação dessas vias públicas de
piso de terra de nossa cidade, notadamente as do Parque Santana, se apresenta insustentável, sem merecer a sensibilidade do Executivo Municipal para com os inconvenientes e
incômodos por que passam os seus moradores. A seguir, o Senhor Presidente, tendo em
vista que a Moção nº 1.803, obteve as subscrições regimentais, determina sua inclusão
na Ordem do Dia desta data, para deliberação em discussão e votação únicas. Proclama
ainda, que a Moção nº 1.804 não conseguiu o número regimental de subscrições e será
incluída na Ordem do Dia da sessão subsequente, sujeita a uma única votação. Prosseguindo, o Senhor Presidente passa à Fase de Assuntos Gerais e pede aos Senhores Vereadores interessados em fazer o uso da palavra a se inscreverem junto ao 2º Secretário.
Com a palavra o Vereador Evandro Giora discorre sobre a situação política do Município, que vive um impasse por depender da Justiça para decidir os rumos a seguir. Justifica que esse impasse político era evidente diante da condição política dada ao Legislativo, das divergências políticas e do estilo pessoal do Prefeito, circunstâncias repudiada
pelo Vereador nas suas manifestações na tribuna. Acrescenta que com o descontentamento geral da população e diante do impasse político, esperava que o Prefeito fosse
mudar as estratégias, o que não ocorreu. Sugere que, para a governabilidade, o Prefeito
faça pactos com as lideranças, supere as divergências e a perseguição políticas. Dá como
exemplo da falta de comprometimento político do Executivo o caso da Emenda Parla-

mentar destinada à Casa do Senhor Jesus, no valor de cento e trinta mil, que deverá ser
devolvida ao Estado por falta de protocolo do plano de trabalho, frisando que essa situação é que se classifica como golpe. Com a palavra o Vereador Daniel Mantovani Lima
justifica que foi viajar com seu próprio dinheiro, não usou dinheiro público e não apresentou licença na Câmara, pois tem direito a faltar por período que cita. Utiliza a citação da Bíblia de que “toda autoridade é constituída por Deus” , frisando que não é conivente com pessoas erradas. Mostra-se indignado com a posse do seu Suplente, eis que
só poderia assumir a Vereança em seu lugar se tivesse pedido licença nos casos previstos
no Regimento Interna que cita. Comenta que o Suplente empossado foi, logo depois do
dia onze de setembro, nomeado para o cargo de Diretoria no Executivo. Diz que não
aceita golpe a sua pessoa e se coloca à disposição para esclarecer qualquer dúvida sobre
o ocorrido. Com a palavra o Vereador Marcelo de Araujo cumprimenta a assistência,
Vereadores e internautas. Parabeniza o Conviver da Melhor Idade pela participação e
conquista de medalhas nos jogos regionais dos idosos, estendendo os cumprimentos à
Vereadora Dulce do Prado Amato pelo engajamento no projeto da formação do Grupo
Conviver. Passa a abordar os problemas da mobilidade urbana da cidade, cujas vias
públicas não pavimentadas sofrem com a falta de manutenção antes do início das chuvas. Indigna-se com o desperdício do dinheiro público para com os serviços de má qualidade. Comenta que em fevereiro encaminhou ofício ao Executivo a respeito da utilização
da fresa de asfalto nas vias públicas não pavimentadas de nossa cidade, medida que foi
objeto também de Indicação e Moção de Apelo de sua autoria, sem atendimento. Elenca
os inúmeros bairros cujas vias públicas não pavimentadas sofrem com o descaso do Executivo, culminando com a apresentação, nesta Sessão, de Moção de Repúdio sobre o
assunto. A seguir, inscrito para falar, desiste do uso da palavra o Vereador Denis Roberto Braghetti. Com a palavra a Veredora Maria do Espírito Santo Paranhos Bizzo cumprimenta a todos e passa a comentar que, em gestão passada, como Vereadora, assistiu
os problemas relacionados aos salários e Plano de Carreira que enfrentaram os professores, os quais conseguiram alcançar somente o aumento do dissidio, benefício estendido a todos os servidores públicos, em virtude da situação financeira pela qual atravessava a Prefeitura, lamentando que o aumento do dissidio ainda não foi concedido nesta
gestão. Diz que conhece o caráter do Prefeito Dr. Japim e que tem certeza de que ele não
quer o retrocesso da cidade e não vai deixá-la como se encontra, frisando que o Prefeito
necessita de pessoas engajadas e que conheçam os problemas do Município para ajudálo na administração pública. Dirige-se ao Vereador Marcelo de Araujo e diz que os problemas das vias públicas não pavimentadas de alguns bairros não são atuais, são antigos, que se arrastam há muito, pois nos tempos remotos alguns políticos irresponsáveis
deixaram esses loteamentos serem aprovados. Sem mais Vereadores inscritos para o uso
da palavra, o Senhor Presidente suspende os trabalhos por dez minutos. Decorrido o
intervalo, com nova chamada efetuada e respondida pelos Senhores Vereadores já relacionados anteriormente e com quórum legal para deliberações, reabre-se a sessão, já
em fase de Ordem do Dia. O Senhor Presidente proclama que na Ordem do Dia original
não havia proposituras para deliberação, ficando incluída a Moção nº 1.803, da Vereadora Dulce do Prado Amato, de aplausos ao Conviver da Melhor Idade, além da Comissão Técnica e Administrativa e a Coordenadora, senhora Lucianie Esperança, pela participação nos Jogos Regionais do Idoso realizados na cidade de Itapetininga, no período
de 13 de agosto a 03 de setembro, estendendo os aplausos às equipes vencedoras que
participarão da Final Estadual dos Jogos que ocorrerão na cidade de Sertãozinho nos
dias 04 a 08 de outubro, transferida do Expediente pelo número regimental de subscrições, a qual passa o Plenário a deliberar. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicita à
Comissão Permanente de Justiça e Redação parecer acerca da Moção nº 1.803, que opina pela aprovação. Em discussão única, não há debates. Em seguida, o senhor Presidente coloca em votação única a Moção nº 1.803, que é aprovada por unanimidade de votos.

Esgotada a pauta, o Senhor Presidente anuncia a Fase de Explicação Pessoal, cujos Vereadores interessados em se manifestar deverão inscrever-se junto ao 2º Secretário da
Mesa. Manifesta-se a Vereadora Maria do Espirito Santo Paranhos Bizzo e pede desculpas ao Vereador Marcelo de Araujo, alegando que não teve intenção de ofendê-lo na sua
fala anterior sobre os problemas das vias públicas não pavimentadas. Prosseguindo,
afirma que esteve Vereadora por mais de 20 anos e sabe quais são os problemas da cidade, principalmente a respeito dos bairros que foram esquecidos pelos Prefeitos. Espera
que o Prefeito atual, daqui em diante, faça o que tem que ser feito e trabalhe com pessoas competentes, sejam elas da cidade ou não. Pede a colaboração de todos para que o
Prefeito faça o melhor pela cidade, pois há necessidade de união para o bem do Município. Manifesta-se o Vereador Marcelo de Araujo e agradece a oradora anterior. Diz que
mora em Campo Limpo Paulista há 35 anos e que se encontra na 1ª Legislatura como
Vereador, procurando fazer um trabalho diferenciado, através da mídia, das redes sociais, etc. Não quer falar das gestões anteriores e sim da administração atual, sobre a qual
exercerá sua função fiscalizadora, oferecendo seu apoio desde que o Executivo aceite a
ajuda e considere os pedidos do Legislativo. Sem mais Vereadores inscritos para falar e
nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente relaciona os aniversariantes do mês,
parabenizando-os e agradece a presença de todos, declarando encerrada a 16ª Sessão
Ordinária da 13ª Legislatura, de cujos trabalhos foi lavrada a presente Ata, que aprovada na Sessão Ordinária de 24 de outubro de 2017, vai assinada pelos integrantes da Mesa.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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