ATA DA 017a. SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO
PAULISTA
- 13a. LEGISLATURA
Aos dez dias do mês de outubro 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 doze minutos, constata-se a presença dos Senhores Vereadores ANA PAULA CASAMASSA DE LIMA, ANTONIO FIAZ CARVALHO, CRISTIANE FRIOLIM DAMASCENO, DANIEL MANTOVANI
LIMA, DENIS ROBERTO BRAGHETTI, DULCE DO PRADO AMATO, EVANDRO
GIORA, MARCELO DE ARAUJO, PAULO PEREIRA DOS SANTOS, VALDIR ANTONIO ARENGHI, DÍONISIO DONIZETTE SILVEIRA, MARIA DO ESPÍRITO
SANTO PARANHOS PIRES BIZZO e ROSALINA YOSKO KAWAMOTO HONORATO, os três últimos substituindo respectivamente os Vereadores José Riberto da Silva, Leandro Bizetto e Jurandi Rodrigues Caçula, licenciados por motivo de moléstia,
conforme chamada efetuada pela 1ª Secretária, respondida e assinaturas na Folha de
Presença respectiva. Com o número legal de Vereadores presentes, são declarados abertos os trabalhos da décima sétima Sessão Ordinária da décima terceira Legislatura, sob
a presidência do titular, Vereador Denis Roberto Braghetti, secretariado pelos Vereadores Ana Paula Casamassa de Lima e Valdir Antonio Arenghi, respectivamente 1º e 2º
Secretários. Toma assento à Mesa o Vereador Marcelo de Araujo, Vice-Presidente. Em
seguida, o senhor Presidente solicita e obtém, em cumprimento ao Regimento Interno da
Casa, a leitura do trecho da Bíblia Sagrada: Filipenses capítulo 4, versículo 8, por intermédio do Vereador Valdir Antonio Arenghi. Solicita a primeira Secretaria, Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima, a leitura dos pedidos de licenças médicas dos Vereadores Leandro Bizetto, por três dias, José Riberto da Silva, por dois dias e Jurandi Rodrigues Caçula, por um dia. Finalizada a leitura, o senhor Presidente proclama que os
pedidos de licenças médicas dos Vereadores foram deferidos e os respectivos suplentes
empossados em seu Gabinete. Prosseguindo com o Expediente, o Senhor Presidente coloca em discussão a Ata da 15ª Sessão Ordinária, de 12 de setembro de 2017, sem ocorrência de debates. Colocada em votação, a Ata é aprovada por unanimidade de votos.
Coloca em discussão a Ata da 16ª Sessão Ordinária, de 26 de setembro de 2017, sem
ocorrência de debates. Passando-se para sua votação, a Ata é aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o Senhor Presidente coloca à disposição do Plenário o Boletim
Informativo nº 17 relativo ao período de trinta de setembro a dez de outubro de 2017,
relatando as correspondências recebidas nesta Casa Legislativa. Prosseguindo, o senhor
Presidente coloca também à disposição do Plenário, bem como da Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, o Balancete da Câmara Municipal, referente ao mês de setembro/2017. A seguir, o Senhor Presidente solicita à Vereadora Ana Paula Casamassa de
Lima que faça a leitura das Indicações ao Chefe do Executivo que seguem: números
8.923 e 8.924 do Vereador Paulo Pereira dos Santos: 8.923, sugerindo a implantação de
iluminação pública no trecho da Estrada Bragantina, entre o número 8.000 e 8.200;
8.924, propondo a implantação de obstáculos transversais- “lombadas” em vários trechos da Estrada da Bragantina; número 8.925 do Vereador Daniel Mantovani Lima,
indicando a conservação da Estrada da Figueira, sobretudo na altura do número 4.450,
através da operação tapa-buracos; números 8.926 e 8.927 do Vereador Evandro Giora:
8.926, sugerindo a instalação de rede de esgotos, pavimentação, manutenção da rede de
iluminação, criação de linha de ônibus circular e implantação de rondas policiais no
bairro Parque Internacional; 8.927, propondo policiamento ostensivo e permanente por
rondas policiais no Distrito de Botujuru. Prossegue com a leitura, atendendo solicitação
do senhor Presidente, o 2º Secretário, Vereador Valdir Antonio Arenghi, das seguintes
Indicações: números 8.928 e 8.929 do Vereador Marcelo de Araujo: 8.928, propondo a

aquisição de máquina trituradora de resíduos de construção civil, a instalação de ecopontos e o reaproveitamento dos materiais triturados na manutenção das vias públicas
de terra; 8.929, indicando a instalação de um relógio digital no Centro Esportivo General Aldhévio Barbosa de Lemos; e números 8.930 a 8.932 do Vereador Denis Roberto
Braghetti: 8.930, sugerindo a implantação do 6º ao 9º ano na EMEF do bairro dos Pinheiros; 8.931, propondo a manutenção e a limpeza das áreas verdes existentes na Rua
Hilda Koeller, no Jardim Vera Regina; 8.932, indicando a realização de serviços de manutenção na iluminação pública da Rua Solimões, situada no bairro Santo Antonio 2.
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
solicita ao Assessor Legislativo a leitura das proposituras protocolados na Casa, para
conhecimento do Plenário, que seguem: a) Projeto de Lei nº 2.761, do Executivo, que
dispõe sobre a remoção de veículos automotores, carrocerias e similares abandonados
em vias e logradouros públicos do Município de Campo Limpo Paulista; b) Projeto de
Lei nº 2.762, do Executivo, que estima a Receita e fixa a Despesa para o exercício financeiro de 2018; c) Projeto de Lei nº 2.763, do Executivo, que cria o programa “Mais Empresas, Mais Emprego” para concessão de incentivos a empresas com vistas à promoção
do desenvolvimento econômico local sustentável e geração de emprego e renda no município de Campo Limpo Paulista e dá outras providências; d) Projeto de Lei nº 2.764, do
Executivo, que altera a redação da alínea “B” do § 4º do artigo 2º da Lei nº 1.618/2001,
de 16 de maio de 2001, referente às vias e logradouros de uso do solo público, áreas denominadas “zona azul”, para estacionamento de veículos automotores; e) Projeto de Lei
nº 2.765, do Executivo, que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e
dá outras providências; f) Projeto de Lei Complementar nº 639, do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a conceder revisão geral anual dos salários dos servidores públicos municipais, aposentados e pensionistas, a partir da folha de pagamento do mês de
novembro de 2017; g) Projeto de Lei Complementar nº 640, da Mesa da Câmara, concedendo a revisão geral anual dos servidores públicos municipais, ativos e inativos, da
Câmara Municipal, a partir da folha de pagamento do mês de novembro de 2017; h)
Moção nº 1.805, da Vereadora Cristiane Friolim Damasceno, que aplaude todos os Professores da Rede Municipal de Ensino pela comemoração do Dia do Professor, por todas as suas conquistas e, principalmente, pelo excelente serviço prestado a cidade; i)
Moção nº 1.806, do Vereador Evandro Giora, que apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito por providencias no sentido de garantir junto ao Governo do Estado a não implantação do Projeto Escola Tempo Integral neste município; j) Moção nº 1.807, da Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima, que aplaude o 19º Grupamento de Bombeiros da Polícia Militar de Jundiaí/SP, na pessoa do Cabo Freire, pelo profícuo trabalho e dedicação desprendidos no auxílio às vítimas do incêndio ocorrido no último dia 23/09/2017 no
município de Campo Limpo Paulista; k) Moção nº 1.808, do Vereador Marcelo de Araujo, que aplaude a Igreja do Evangelho Quadrangular de Campo Limpo Paulista, na pessoa do Reverendo Hermenegildo Cândido de Oliveira Martins, por ter completado seu
41º aniversário.Com a palavra a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima requer a
dispensa da leitura do inteiro teor dos Projetos de Lei números 2.761 a 2.765, bem como
dos Projetos de Lei Complementar números 639 e 640, além das Moções números 1.805
a 1.808, lendo-se apenas as respectivas Mensagens dos Projetos e Ementas das Moções,
tendo em vista que os Senhores Vereadores receberam cópias das proposituras. Colocado o requerimento verbal apresentado pela Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima
em discussão, não há registro de debates. Em votação, o requerimento é aprovado por
unanimidade de votos. A seguir, o Senhor Presidente solicita ao Assessor Legislativo a
leitura das Mensagens dos Projetos e das Ementas das Moções objetos do requerimento
aprovado. Concluída a leitura, o Senhor Presidente coloca os Projetos de Lei números
2.761, 2.763, 2.764 e 2.765, bem como os Projetos de Lei Complementar números 639 e

640 à disposição das Comissões Permanentes da Casa para elaboração de pareceres,
iniciando-se pela Comissão de Justiça e Redação e tendo em vista que as Moções números 1.805 a 1.808 obtiveram as subscrições regimentais, são incluídas na Ordem do Dia.
Proclama ainda que o Projeto de Lei nº 2.762 que estima a Receita e fixa a Despesa para o exercício financeiro de 2018 tem andamento especial, uma vez que precisa ser submetido a uma audiência pública a ser designada, determinando fossem tomadas providências para sua realização, da qual haverá publicação em jornal local, para sugestões
da população que podem ser adotadas pelos Vereadores através de Emendas, para depois seguir às Comissões Permanentes da Casa. 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 a Vereadora Ana
Paula Casamassa de Lima aborda a vacinação contra a febre amarela promovida pelo
Executivo, como forma de intensificar os cuidados, tranquilizando a população uma vez
que não há registro no Município de caso da doença em humanos. Passa a parabenizar
os professores pela comemoração do Dia do Professor, agradecendo-lhes pelo trabalho
valioso. Com a palavra o Vereador Marcelo de Araujo agradece a presença de todos na
assistência e parabeniza os professores pelo Dia do Professor. Justifica a retirada da
Moção de repúdio ao Prefeito, de sua autoria, com o fato de que ainda acredita no bom
senso do Executivo para com os problemas que a cidade enfrenta há muito tempo. Diz
que é preciso unir forças para buscar infraestrutura de bairros esquecidos, a exemplo do
Parque Santana. Apela aos Vereadores para que envidem esforços mútuos no sentido de
solucionar os problemas da cidade, rogando que o Crédito Adicional aprovado na Sessão seja bem aplicado pela Secretaria de Serviços Urbanos dando início à solução dos
problemas. 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 a retirada, pelo autor, do único item da Ordem do Dia original, da Moção nº 1.804, do Vereador Marcelo de Araujo, repudiando o Excelentíssimo
Senhor Prefeito do Município por não atender aos pedidos escritos formulados pelo signatário, através de Moções e Indicações, que dizem respeito a aceitação pelo Executivo
da doação do material “fresa de asfalto” para ser aplicado em vias públicas não pavimentadas. Solicita e obtém a palavra a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima e requer a imposição do regime de urgência aos Projetos de Lei números 2.761, 2.764 e 2.765
e dos Projetos de Lei Complementar números 639 e 640, para que fossem apreciados em
discussão e votação únicas, e a votação em bloco das Moções números 1.805 a 1.808. Em
seguida, o senhor Presidente submete ao Plenário o requerimento verbal apresentado
pela Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima, sem debates. Em votação, é aprovado
por unanimidade o requerimento verbal apresentado pela Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima. A seguir, o senhor Presidente proclama a Ordem do Dia, composta
pelos Projetos de Lei números 2.761, 2.764, 2.765 e pelos Projetos de Lei Complementar números 639 e 640, para discussão e votação únicas, além das Moções números
1.805, 1.806, 1.807 e 1.808, transferidas do Expediente por urgência determinada pelo
número regimental de subscrições, que serão apreciadas em Bloco . A seguir, o senhor
Presidente coloca em apreciação o Projeto de Lei nº 2.761, sob regime de urgência. Solicita ao Assessor Legislativo a leitura do parecer jurídico exarado ao Projeto em exame.
A seguir, o senhor Presidente colhe os pareceres verbais das Comissões Permanentes de
Justiça e Redação, de Finanças, Contas e Orçamento e de Obras e Serviços Públicos,
que opinam pela aprovação da matéria, nomeando “ad-hoc” a Vereadora Rosalina Yosko Kawamoto Honorato como 3º membro da primeira Comissão e os Vereador Dionísio
Donizette Silveira e Maria do Espírito Santo Paranhoz Bizzo, respectivamente como

presidente e secretário da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Em discussão única,
manifestam-se os Vereadores Evandro Giora e Ana Paula Casamassa de Lima. Submetido em votação única, o Projeto de Lei nº 2.761 é aprovado por unanimidade. Em sequência, passa-se à deliberação do Projeto de Lei nº 2.764, em urgência. Colhe o senhor
Presidente, ante a falta de forma escrita, os pareceres verbais e sucessivos das Comissões Permanentes de Justiça e Redação, de Finanças, Contas e Orçamento e de Obras e
Serviços Públicos, cada qual a seu turno e sem divergência opinando pela aprovação do
Projeto de Lei em exame, nomeando “ad-hoc” a Vereadora Rosalina Yosko Kawamoto
Honorato como 3º membro da primeira Comissão e os Vereador Dionísio Donizette Silveira e Maria do Espírito Santo Paranhos Bizzo, respectivamente como presidente e secretário da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Submetido o Projeto de Lei nº 2.764
à discussão única, não há debates dos senhores Vereadores. Submetido em votação única, é aprovado por unanimidade o Projeto de Lei nº 2.764. Prosseguindo com a Ordem
do Dia, o Senhor Presidente coloca em apreciação o Projeto de Lei nº 2.765, em urgência. Solicita ao Assessor Legislativo a leitura do parecer jurídico ao Projeto de Lei em
exame. Em seguida o Senhor Presidente solicita os pareceres das Comissões Permanentes de Justiça e Redação e de Finanças, Contas e Orçamento, que manifestam sua aquiescência à propositura examinada, nomeando “ad-hoc” a Vereadora Rosalina Yosko
Kawamoto Honorato como 3º membro da Comissão de Justiça e Redação. Em discussão única não há manifestação dos Senhores Vereadores. Em votação única, o Projeto de
Lei nº 2.765 é aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, passa-se à apreciação
do Projeto de Lei Complementar nº 639, em urgência, para o qual o senhor Presidente
solicita a leitura do parecer jurídico, no que foi atendido pelo Assessor Legislativo. O
senhor Presidente passa a colher, ante a falta de forma escrita, os pareceres verbais das
Comissões de Justiça e Redação e de Finanças, Contas e Orçamento, todos pela aprovação, servindo a Vereadora Rosalina Yosko Kawamoto Honorato como 3º membro “adhoc” para a primeira Comissão. Em discussão única não há registro de debates; em
votação única, o Projeto de Lei Complementar nº 639 é aprovado por unanimidade.
Aprecia-se o Projeto de Lei Complementar nº 640, em urgência. O Senhor Presidente
solicita ao Assessor Legislativo a leitura do parecer jurídico ao Projeto de Lei Complementar nº 640. Solicita, a seguir, os pareceres verbais das Comissões Permanentes de
Justiça e Redação e de Finanças, Contas e Orçamento, todos pela aprovação, servindo a
Vereadora Rosalina Yosko Kawamoto Honorato como 3º membro “ad-hoc” para a primeira Comissão. Em discussão única não há registro de debates; em votação única, o
Projeto de Lei Complementar nº 640 é aprovado por unanimidade. A seguir, o Senhor
Presidente coloca em apreciação o bloco das Moções de números 1.805 a 1.808. Solicita o
parecer verbal da Comissão Permanente de Justiça e Redação ao bloco das Moções, que
opina favoravelmente. Em discussão única, manifestam-se os Vereadores Marcelo de
Araujo, Evandro Giora, Cristiane Friolim Damasceno, Paulo Pereira dos Santos e Denis
Roberto Braghetti. Em votação única, o bloco das Moções é aprovado por unanimidade.
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 Ana Paula Casamassa de Lima e aborda o reajuste salarial, cujo Projeto que o concede foi finalmente enviado pelo Executivo ao Legislativo.
Que o envio do Projeto em questão não dever ser visto como algo político, mas sim como
uma conquista dos servidores. Manifesta-se o Vereador Daniel Mantovani Lima e agradece ao Executivo pela escolha do novo Secretário Municipal de Saúde, que será um
ótimo gestor. Parabeniza os professores pelo Dia dos Professores, em especial a Professora Rosalina Yosko Kawamoto Honorato. Manifesta-se o Vereador Marcelo de Araujo
e parabeniza a Igreja Quadrangular pelo quadragésimo primeiro aniversário em Campo Limpo Paulista. Sem mais Vereadores inscritos para falar e nada mais havendo a
tratar, o Senhor Presidente agradece a presença de todos, declarando encerrada a dé-

cima sétima 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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