ATA DA 014a. SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO
PAULISTA
- 13a. LEGISLATURA
Aos vinte e nove dias do mês de agosto 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 catorze minutos, constata-se a
presença dos Senhores Vereadores ANA PAULA CASAMASSA DE LIMA, ANTONIO
FIAZ CARVALHO, CRISTIANE FRIOLIM DAMASCENO, DANIEL MANTOVANI
DE 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 E
VALDIR ANTONIO ARENGHI, 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 quarta Sessão Ordinária
da décima quarta 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 Presidente solicita e obtém, em cumprimento ao Regimento Interno da Casa, a leitura do trecho da Bíblia Sagrada: Mateus,
Capítulo 5, versículo 14 ao 16, por intermédio do Vereador Valdir Antonio Arenghi.
Prosseguindo com o Expediente, o Senhor Presidente coloca em discussão a Ata da décima terceira Sessão Ordinária, de 15 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 14, relativo ao
período de dezesseis a vinte e nove de agosto de 2017, relatando as correspondências recebidas nesta Casa Legislativa. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicita à 1ª Secretária que faça a leitura das Indicações ao Chefe do Executivo que seguem: número 8.895 a
8.897 do Vereador Marcelo de Araujo: 8.895, sugerindo implementar e ampliar o calendário mensal de atividades artísticas e culturais no Complexo Cultural existente na Avenida Alfried Krupp, em nossa cidade, onde se situa a Praça da Bíblia e o Teatro de Arena, chamando as entidades cadastradas para a venda de alimentos no local; 8.896, propondo policiamento preventivo e ostensivo da Guarda Municipal no território do Parque Santana, através da permanência, em caráter permanente, de uma viatura no local;
8.897, indicando a construção de calçada (passeio público) no trecho compreendido entre o Parque Santana e a escola ali existente; número 8.898 a 8.901 da Vereadora Dulce
do Prado Amato: 8.898, sugerindo a realização de motonivelamento e cascalhamento das
ruas dos bairros Nova Germânia e Jardim Timbará, bem como a limpeza de suas laterais; 8.899, indicando a conservação mecânica, o cascalhamento e a limpeza das laterais das vias públicas do bairro Novo Hamburgo; 8.900, propondo o motonivelamento e
o cascalhamento das vias públicas do Jardim Marajoara, bem como a limpeza das laterais dessas ruas; 8.901, indicando operação tapa buracos em toda a extensão da Estrada Aksel Hernits, que possibilita acesso ao Campo Verde. Prossegue com a leitura, atendendo solicitação do senhor Presidente, o 2º Secretário, Vereador Valdir Antonio Arenghi, das seguintes Indicações: números 8.902 e 8.903 da Vereadora Dulce do Prado Amato: 8.902, propondo serviços de limpeza, roçada e capinação nas vias públicas do Jardim Marchetti; 8.903, sugerindo o motonivelamento e o cascalhamento das vias públicas do bairro Recanto Campo Verde; números 8.904 e 8.905 do Vereador Paulo Pereira
dos Santos: 8.904, sugerindo a limpeza da galeria de escoamento das águas pluviais
localizada nas proximidades das Ruas Edmundo Antonio Pernetti e Maria Joana de Matos, no Conjunto Habitacional São José II; 8.905, propondo a realização de serviços mecânicos de compactação do solo na Rua Domingos Maiole, no bairro Santo Antônio II;
8.906 a 8.908 do Vereador Denis Roberto Braghetti: 8.906, propondo a manutenção da

pavimentação asfáltica do trecho da Rua Governador Pedro de Toledo, entre as ruas
Armando Sales e Avenida Júlio Prestes, de maneira a retirar todos os defeitos daquele
trecho íngreme; 8.907, sugerindo a instalação e o efetivo funcionamento de um posto de
saúde no bairro Vista Alegre, que tenha condições de prestar atendimento médico, preventivo e vacinação à população do local e adjacências; e 8.908, sugerindo a execução de
serviços de manutenção e de conservação da calçada da Rua Cabo Frio, no bairro
Jardim Monte Alegre. Em seguida, o Senhor Presidente passa a proclamar seu despacho
favorável a todas as Indicações lidas, encaminhando-as ao Chefe do Executivo. Dando
prosseguimento aos trabalhos, o senhor Presidente solicita a 1ª Secretária que efetue a
leitura do Requerimento nº 2.570, dos Vereadores Marcelo de Araujo e Evandro Giora,
que solicita ao Executivo cópia do inteiro teor do processo licitatório que culminou na
contração da empresa Transparlimp Eirelli. Finalizada a leitura, o senhor Presidente
proclama que o Requerimento nº 2.570 é regimentalmente transferido, de maneira automática, para a Ordem do Dia desta Sessão, a ser deliberado em discussão e votação
únicas. Passa-se, a seguir, à leitura das proposituras protocoladas na Casa, para conhecimento. Com a palavra a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima requer a dispensa
da leitura, efetuando-se apenas a leitura das respectivas Ementas das Moções e Mensagens dos Projetos, dos que seguem: a) Projeto de Lei nº 2.750, do Vereador José Riberto
da Silva, denomina Viela Pardal a via pública existente que interliga a Rua Sanhaço, na
altura do nº 184, com a Rua Colibri, no Bairro Jardim Santa Lúcia; b) Projeto de Lei nº
2.751, do Vereador Valdir Antonio Arenghi, denomina Rua Francisco Freire Bondade, a
antiga Rua 5, localizada no “Portal da Primavera”; c) Projeto de Lei nº 2.752, do Executivo, dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências; d) Projeto de Lei nº 2.753, do Executivo, dispõe sobre a remoção de veículos automotores, carrocerias e similares abandonados em vias e logradouros públicos do município de Campo Limpo Paulista; e) Projeto de Lei nº 2.754, do Executivo, dispõe sobre o
Plano Plurianual para o quadriênio de 2018/2021 e dá outras providências; f) Substitutivo nº 02 ao Projeto de Lei Complementar nº 634, que dispõe sobre a reorganização administrativa da Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista e dá outras providências; g) Moção nº 1.785, dos Vereadores Marcelo de Araujo e Paulo Pereira dos Santos,
apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal por providências no sentido de que
seja verificada a possibilidade da doação pelo Grupo CCR do material “fresa de asfalto” a ser aplicado nos trechos mais críticos das vias públicas de chão de terra de nossa
cidade, recuperando a condição de trânsito desses leitos carroçáveis; h) Moção nº 1.786,
dos Vereadores Antonio Fiaz Carvalho, José Riberto da Silva e Leandro Bizetto, apela
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que promova junto ao Banco Santander, através do instrumento administrativo competente, o necessário vínculo visando
dotar o Posto Bancário existente no Paço Municipal de condições para recebimento dos
Tributos Municipais; i) Moção nº 1.787, das Vereadoras Ana Paula Casamassa de Lima
e Cristiane Friolim Damasceno, apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal por
providências no sentido de interceder junto à Secretaria de Saúde para que providencie
o fornecimento de insulina Lantus para os pacientes que dependem desse medicamento
para sobreviver; j) Moção nº 1.788, das Vereadoras Ana Paula Casamassa de Lima e
Cristiane Friolim Damasceno, apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal por
providências urgentes no sentido de interceder junto à Secretaria de Saúde para que
providencie, com celeridade, a compra de insumos e medicamentos que encontram-se
em falta no Hospital de Clínicas e que providencie a manutenção dos equipamentos de
monitorização do setor de Urgência/Emergência; k) Moção nº 1.789, das Vereadoras
Ana Paula Casamassa de Lima e Cristiane Friolim Damasceno, apela ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal por providências no sentido de interceder junto à Secretaria
de Saúde para que providencie a compra de oxímetro para o Hospital de Clínicas, bem
como efetue os reparos necessários nas válvulas de oxigênio e ar comprimido que se encontram danificadas; l) Moção nº 1.790, das Vereadoras Ana Paula Casamassa de Lima

e Cristiane Friolim Damasceno, apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal por
providências no sentido de interceder junto à Secretaria de Serviços Urbanos para que
providencie os reparos necessários nos banheiros do Hospital de Clínicas bem como a
manutenção das pias de medicação do setor de observação; m) Moção nº 1.791, dos Vereadores Paulo Pereira dos Santos, Marcelo de Araujo e Evandro Giora, apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de que sejam tomadas providências
para a realização de limpeza do córrego localizado nas proximidades das Ruas Águas
Marinhas e Ametista, no Jardim Marchetti; n) Moção nº 1.792, do Vereador José Riberto da Silva, aplaude o Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal pelo excelente trabalho
realizado pela Diretoria de Comunicação e Eventos, pelos seus organizadores e colaboradores, na Festa Folclorando na Praça da Bíblia, a qual contou com grande participação popular e atividades diversas, cumprindo de maneira brilhante com seu objetivo
social; o) Moção nº 1.793, do Vereador José Riberto da Silva, apela ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito Municipal para que interceda junto ao Comando da Polícia Rodoviária
do Estado e DER- no sentido de fazer cessar a aplicação de multas de trânsito e reconhecer como legítima e legal a única forma de acesso por parte dos moradores do Bairro
Vista Alegre, qual seja, a conversão junto à área de recuo existente na citada Rodovia,
como sempre realizado, inclusive com sinalização do DER; p) Moção nº 1.794, do Vereador Denis Roberto Braghetti, apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município
por providências no sentido de que seja realizada a manutenção da quadra de areia localizada no Jardim Marsola, reformando seu alambrado e executando outros serviços de
maneira que a deixe em boas condições de uso para os moradores do local e adjacências; q) Moção nº 1.795, do Vereador José Riberto da Silva, aplaude a Igreja Católica
Apostólica Romana, através das quatro Paróquias de Campo Limpo Paulista, pela realização da 4ª Marcha da Família com Cristo em nosso Município; r) Moção nº 1.796, do
Vereador Evandro Giora, apela ao Excelentíssimo Governador do Estado de São Paulo,
o senhor Geraldo Alckmin, para que seja encaminhada para Campo Limpo Paulista
verba para implantação da Rotatória no Bairro do Jardim Vista Alegre; s) Moção nº
1.797, do Vereador Evandro Giora, apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito por providencias no sentido de que sejam tomadas medidas emergências junto ao Governo do
Estado para a implantação de uma rotatória na Rodovia Edgard Máximo Zamboto, na
entrada do Bairro Vista Alegre; t) Moção nº 1.798, do Vereador José Riberto da Silva,
aplaude a Polícia Militar do Estado de São Paulo, a Guarda Municipal, a Defesa Civil, a
Diretoria de Trânsito e a Secretaria de Esportes pelo apoio à realização da 4ª Marcha da
Família com Cristo em nosso Município. 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 e ou Justificativas
dos Projetos e das Ementas das Moções, objetos do requerimento aprovado, proclamando que o Substitutivo nº 01 ao Projeto de Lei Complementar nº 634 fora retirado
pelo Executivo, que apresentou um novo Substitutivo, o de número 02. Em seguida, o
Senhor Presidente coloca os Projetos de Lei números 2.750, 2.751, 2.752, 2.753 e 2.755 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
1.785 a 1.798 obtiveram as subscrições regimentais, são incluídas na Ordem do Dia.
Proclama, em seguida, que o Projeto de Lei nº 2.754, sobre o Plano Plurianual tem andamento especial, uma vez que precisa ser submetido a uma audiência pública, a ser
designada, da qual haverá publicação em jornal local, para sugestões da população aos
Vereadores para 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 o Vereador Evandro Giora agradece a presença de todos da assistência e agradece ao Deputado Junior Aprillanti pelo pronto atendimento ao problema do

Jardim Vista Alegre, que já está solucionado, circunstância que denota a importância de
eleger um Deputado da região. Aborda seu pedido encaminhado ao Executivo no mês
de julho para uso do ginásio Nenezão pelos alunos da Escola 15 de Outubro, que fora
negado, assim como tantos outros de assuntos diversos, citando também o caso em que
pediu ao Executivo escola no período integral para filho altista de servidora, que também não foi atendido, fatos que o entristecem por atingir diretamente a população. Frisa
que a divergência política existente entre o Vereador e o Prefeito não pode prejudicar
demandas da população. Com a palavra o Vereador Marcelo de Araujo agradece a presença de todos e passa a abordar o assunto mobilidade urbana. Diz que o Município possui cento e oitenta quilômetros de estrada de terra, para o que clama por atenção do
Executivo. Alega que tem feito várias visitas nos bairros e constata o desperdício de recursos públicos, a exemplo do ocorrido no Parque Santana, uma vez que os serviços são
paliativos. Passa a cobrar mais atenção por parte do Executivo para com o problema.
Com a palavra a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima saúda os presentes e aborda
a situação ocorrida no Hospital de Clínicas de nossa cidade na última quinta-feira, envolvendo paciente do CAPS que, juntamente com outros, pernoita naquele estabelecimento hospitalar, e que sofreu crise de abstinência, culminando com a necessidade da
contenção do paciente, comovendo todos que presenciaram a cena. Diz que estava no
Hospital, eis que acompanha os serviços médicos efetuados no local, uma ou duas vezes
por semana, concluindo pela necessidade do cumprimento da Lei de desospitalização.
Explica que o CAPS de Campo Limpo Paulista é denominado CAPS III, não presta
atendimento 24 horas e portanto, seus pacientes pernoitam no hospital, por não haver
local adequado para esse fim. Diante dessa situação, foi realizada uma reunião com o
Secretário de Saúde, o qual julga estar desatualizado, oportunidade em que foram dadas
sugestões, a exemplo da adequação daquele espaço hospitalar para esse tipo de atendimento. Manifesta seu desagrado para com a Secretaria de Saúde e finaliza sua manifestação. Com a palavra o Vereador Leandro Bizetto saúda a assistência. Em seguida, diz
que o Secretário da Saúde é incompetente e que o tratamento público no hospital é lamentável, sugerindo que o Secretário suma da cidade. Ainda sobre o Secretário de Saúde, diz que ele tem que tomar providências para agilizar os medicamentos e atendimentos médicos que cita; que o salário do Secretário é muito bom e porquanto necessita trabalhar. 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 solicita à 1ª Secretaria que faça a leitura da Ordem do Dia original. Atendendo
ao pedido, a 1ª Secretaria efetua a leitura da Ordem do Dia, na qual consta o Projeto
de Lei nº 2.744, do Executivo, que autoriza a instituição da Fundação Pública de Saúde
da região de Campo Limpo Paulista. Solicita e obtém a palavra o Vereador Antonio Fiaz
Carvalho e requer a imposição do regime de urgência ao Projeto de Lei nº 2.744, que
autoriza a instituição da Fundação Pública de Saúde e que já consta da Ordem do Dia,
para que fosse apreciado em discussão e votação únicas. Em seguida, o senhor Presidente submete ao Plenário o requerimento verbal apresentado pelo Vereador Antonio Fiaz
Carvalho. Em discussão, manifesta-se o Vereador Evandro Giora. Em votação, é aprovado o requerimento verbal apresentado pelo Vereador Antonio Fiaz Carvalho, com
nove (09) votos favoráveis dos Vereadores Ana Paula Casamassa de Lima, Antonio Fiaz
Carvalho, Cristiane Friolim Damasceno, Daniel Mantovani Lima, Dulce do Prado Amato, José Riberto da Silva, Jurandi Rodrigues Caçula, Paulo Pereira dos Santos e Valdir
Antonio Arenghi, e três(03) contrários dos Vereadores Evandro Giora, Leandro Bizetto
e Marcelo de Araujo. A seguir, solicita e obtém o uso da palavra o Vereador José Riberto da Silva e requer a imposição do regime de urgência ao Projeto de Lei Complementar
nº 634, que dispõe sobre a reorganização administrativa da Prefeitura Municipal de
Campo Limpo Paulista e dá outras providências correlatas, para que fosse incluído na

Ordem do Dia desta data para deliberação em discussão e votação únicas. A seguir, o
senhor Presidente submete ao Plenário o requerimento verbal apresentado pelo Vereador José Riberto da Silva. Em discussão, manifesta-se o Vereador Marcelo de Araujo.
Em votação, é aprovado o requerimento verbal apresentado pelo Vereador José Riberto
da Silva, com nove (09) votos favoráveis dos Vereadores Ana Paula Casamassa de Lima,
Antonio Fiaz Carvalho, Cristiane Friolim Damasceno, Daniel Mantovani Lima, Dulce
do Prado Amato, José Riberto da Silva, Jurandi Rodrigues Caçula, Paulo Pereira dos
Santos e Valdir Antonio Arenghi, e três(03) contrários dos Vereadores Evandro Giora,
Leandro Bizetto e Marcelo de Araujo. A seguir, manifesta-se a Vereadora Ana Paula
Casamassa de Lima e requer a votação em bloco das Moções números 1.785 a 1.798.
Em discussão o requerimento verbal apresentado pela Vereadora Ana Paula Casamassa
de Lima, não ocorrem manifestações dos senhores Vereadores. Em votação, o requerimento é aprovado por unanimidade. Em seguida, o senhor Presidente proclama que,
além da matéria constante na Ordem do Dia original, estão incluídos, por urgência
aprovada, o Projeto de Lei Complementar número 634, o Requerimento nº 2.570 e as
Moções números 1.785 a 1.798 também transferidas do Expediente por número regimental de subscrições. A seguir, o senhor Presidente passa para o primeiro item da Ordem do Dia, apreciando em regime de urgência aprovado, o Projeto de Lei nº 2.744.
Solicita ao Assessor Legislativo a leitura do parecer jurídico exarado ao Projeto em
exame. Lido o parecer, o senhor Presidente proclama que foram apresentadas duas
Emendas ao Projeto de Lei nº 2.744. Determina a leitura da Emenda nº 01 ao Projeto de
lei nº 2.744, no que foi atendido. Em seguida, colhe o parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação que opina favoravelmente a Emenda nº 01, pelo voto unânime de seus
membros. Submetida a Emenda nº 01 à discussão, inocorrem debates. Em votação, é
aprovado pela maioria de nove (09) votos favoráveis dos Vereadores Ana Paula Casamassa de Lima, Antonio Fiaz Carvalho, Cristiane Friolim Damasceno, Daniel Mantovani Lima, Dulce do Prado Amato, José Riberto da Silva, Jurandi Rodrigues Caçula, Paulo Pereira dos Santos e Valdir Antonio Arenghi, e três(03) contrários dos Vereadores
Evandro Giora, Leandro Bizetto e Marcelo de Araujo. Aprecia-se a Emenda nº 02, ocorrendo preliminarmente sua leitura. O senhor Presidente solicita o parecer verbal da
Comissão de Justiça e Redação que opina pela aprovação da Emenda nº 02. Segue com a
discussão da Emenda nº 02, sem debates. Em votação, a Emenda nº 02 é aprovada pela
maioria de nove (09) votos favoráveis dos Vereadores Ana Paula Casamassa de Lima,
Antonio Fiaz Carvalho, Cristiane Friolim Damasceno, Daniel Mantovani Lima, Dulce
do Prado Amato, José Riberto da Silva, Jurandi Rodrigues Caçula, Paulo Pereira dos
Santos e Valdir Antonio Arenghi, e três(03) contrários dos Vereadores Evandro Giora,
Leandro Bizetto e Marcelo de Araujo. Prossegue com a apreciação do Projeto de Lei nº
2.744, já emendado. A seguir, o senhor Presidente solicita os pareceres verbais das Comissões Permanentes de Justiça e Redação, de Finanças, Contas e Orçamento, de Obras
e Serviços Públicos e de Saúde e Assistência Social, todos pela aprovação. Em discussão
única, manifestam-se, sucessivamente, os Vereadores Evandro Giora, Marcelo de Araujo e Leandro Bizetto. Submetido em votação única, o Projeto de Lei nº 2.744 é aprovado pela maioria de nove (09) votos favoráveis dos Vereadores Ana Paula Casamassa de
Lima, Antonio Fiaz Carvalho, Cristiane Friolim Damasceno, Daniel Mantovani Lima,
Dulce do Prado Amato, José Riberto da Silva, Jurandi Rodrigues Caçula, Paulo Pereira
dos Santos e Valdir Antonio Arenghi, e três(03) contrários dos Vereadores Evandro Giora, Leandro Bizetto e Marcelo de Araujo. Em sequência, passa-se à deliberação do
Projeto de Lei Complementar nº 634. O Senhor Presidente coloca em apreciação o
Substitutivo nº 02 apresentado pelo Executivo ao Projeto de Lei Complementar 634,
efetuando-se a leitura do respectivo parecer da Assessoria Jurídica. Em seguida, o senhor Presidente coloca em discussão única o Substitutivo nº 02 ao Projeto de Lei Complementar nº 634, não ocorrendo manifestações dos senhores Vereadores. Submetido à
votação, o Substitutivo nº 02 ao Projeto de Lei Complementar nº 634 é aprovado pela

maioria de de nove (09) votos favoráveis dos Vereadores Ana Paula Casamassa de Lima,
Antonio Fiaz Carvalho, Cristiane Friolim Damasceno, Daniel Mantovani Lima, Dulce
do Prado Amato, José Riberto da Silva, Jurandi Rodrigues Caçula, Paulo Pereira dos
Santos e Valdir Antonio Arenghi, e três(03) contrários dos Vereadores Evandro Giora,
Leandro Bizetto e Marcelo de Araujo. Prossegue com a apreciação do Projeto de Lei
Complementar nº 634, já com o texto Substitutivo, colhendo a Presidência, ante a falta
de forma escrita, os pareceres verbais e sucessivos das Comissões Permanentes de Justiça e Redação e de Finanças, Contas e Orçamento, cada qual a seu turno e sem divergência, opinando pela aprovação do Projeto de Lei Complementar em exame. Submetido o Projeto de Lei Complementar nº 634 à discussão única, manifestam-se os Vereadores Evandro Giora e Marcelo de Araujo. Submetido em votação única, é o Projeto de
Lei Complementar nº 634 com seu texto Substitutivo aprovado pela maioria de nove (09)
votos favoráveis dos Vereadores Ana Paula Casamassa de Lima, Antonio Fiaz Carvalho,
Cristiane Friolim Damasceno, Daniel Mantovani Lima, Dulce do Prado Amato, José
Riberto da Silva, Jurandi Rodrigues Caçula, Paulo Pereira dos Santos e Valdir Antonio
Arenghi, e três(03) contrários dos Vereadores Evandro Giora, Leandro Bizetto e Marcelo de Araujo. Passa-se à apreciação do Requerimento nº 2.570, que colocado em discussão única, manifestam-se os Vereadores Marcelo de Araujo, Evandro Giora e novamente Marcelo de Araújo na condição de autor. Submetido à votação única, é o Requerimento nº 2.570 rejeitado, obtendo nove (09) votos pela rejeição dos Vereadores Ana
Paula Casamassa de Lima, Antonio Fiaz Carvalho, Cristiane Friolim Damasceno, Daniel Mantovani Lima, Dulce do Prado Amato, José Riberto da Silva, Jurandi Rodrigues
Caçula, Paulo Pereira dos Santos e Valdir Antonio Arenghi, e três(03) votos pela aprovação dos Vereadores Evandro Giora, Leandro Bizetto e Marcelo de Araujo. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicita à Comissão Permanente de Justiça e Redação parecer acerca do Bloco das Moções números 1.785 a 1.798, que opina pela aprovação. Em
discussão única, não há debates. Em seguida, o senhor Presidente coloca em votação
única o Bloco das Moções, que é aprovado por unanimidade de votos. Dando prosseguimento, o Senhor Presidente anuncia a Fase de Explicação Pessoal, cujos Vereadores
interessados em se manifestar deverão inscrever-se junto ao 2º Secretário da Mesa. Sem
Vereadores inscritos para falar e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente
agradece a presença de todos e declara encerrada a 14ª Sessão Ordinária da 13ª Legislatura, de cujos trabalhos foi lavrada a presente Ata, que aprovada na Sessão Ordinária
de 26 de setembro de 2017, vai assinada pelos integrantes da Mesa.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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