ATA DA 85ª SESSÃO ORDINÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
12ª LEGISLATURA
Aos vinte dias do mês de dezembro 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 quinze minutos, constata-se a presença dos Vereadores ADALBERTO JOVENTINO DA SILVA, ANA PAULA CASAMASSA DE LIMA, ANTONIO FIAZ CARVALHO, FLAVIO CARDOSO
DE MORAES, JOSÉ CARLOS DA ROSA, JOSÉ RIBERTO DA SIVA, JURANDI
RODRIGUES CAÇULA, LEANDRO BIZETTO, MARIA DO ESPÍRITO SANTO
PARANHOS BIZZO e PEDRO MIGUEL FILHO, este substituindo o Vereador Jorge
Benedito de Mello, 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 octogésima quinta 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, Vice-Presidente. Em seguida, o Presidente solicita e obtém, em cumprimento ao Regimento Interno da Casa, a leitura do trecho da Bíblia Sagrada: Lucas,
capítulo 1, versículos 39 ao 45, por intermédio do Vereador Flavio Cardoso de Moraes.
Dando sequência aos trabalhos, o Presidente solicita ao 1º Secretário a leitura do pedido
de licença-médica apresentado pelo Vereador Jorge Benedito de Mello, deferido pela
Presidência. Em seguida, o Presidente proclama que o suplente, Vereador Pedro Miguel
Filho, foi empossado no gabinete da Presidência, dispensado das formalidades regimentais por já as ter cumprido em oportunidade anterior nesta Legislatura. Em seguida o
Senhor Presidente coloca em discussão a Ata da 84ª Sessão Ordinária, de 06 de dezembro de 2016, sem ocorrência de debates. Colocada em votação, a Ata é aprovada por
unanimidade de votos. Em sequência é colocado à disposição do Plenário o Boletim
Informativo nº 22/2016, relativo ao período de 07 a 20 de dezembro de 2016, relatando
as correspondências recebidas nesta Casa Legislativa. Prosseguindo com os trabalhos o
Senhor Presidente solicita e obtém do Assessor Legislativo a leitura da Moção nº 1.679,
do Vereador Flavio Cardoso de Moraes e subscrita pelos demais Vereadores, que aplaude o Ilustre cidadão campo-limpense, Dr. Paulo Luiz Martinelli, homem de elevado
espírito público, advogado, servidor, agente político, escritor e grande colaborador da
Administração Pública Municipal, por sua obra, por todos os serviços prestados e dedicação demonstrada para com nosso município e a toda a população campolimpense; e
da Moção nº 1.680, da Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima, que aplaude o Ilustre
Sr. Milton Kiyoiti Itida, ex-servidor e grande colaborador da Administração Pública
Municipal, por todos os serviços prestados e dedicação demonstrada para com nosso
município e a toda a população campolimpense. Concluída a leitura e considerando que
as Moções números 1.679 e 1.680 superam o número de subscrições previstas no Regimento Interno para inclusão na Ordem do Dia, o Senhor Presidente as inclui na Ordem
do Dia desta Sessão Ordinária. 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 Casamas-

sa de Lima, que saúda a todos os presentes e agradece, eis que se aproxima o final da
Legislatura, a oportunidade de ter trabalhado com todos os Vereadores, externando a
todos seu carinho. Agradece aos funcionários da Casa. Parabeniza os Vereadores reeleitos e finaliza se solidarizando com os funcionários da Prefeitura que não receberam o
13º salário. Em sequência manifesta-se o Vereador Flavio Cardoso de Moraes que agradece à assistência e parabeniza os Vereadores reeleitos. Parabeniza os Vereadores
que não foram eleitos pelo trabalho realizado durante a 12ª Legislatura. Parabeniza os
funcionários da Casa. Aborda sua Moção de Aplauso ao ex-funcionário da Casa Dr.
Paulo Luiz Martinelli, em agradecimento a tudo que fez e faz pelo Município. Em seguida toma a palavra o Vereador José Riberto da Silva e saúda os presentes. Agradece
aos Vereadores que apoiaram sua Presidência. Diz que a 12ª Legislatura foi exemplar e
que a Câmara está no caminho certo. Agradece a todos os funcionários da Casa e o Dr.
Paulo Luiz Martinelli pelo trabalho realizado na Câmara. Augura que Deus abençoe a
todos e a próxima Legislatura. Parabeniza o Prefeito eleito, desejando-lhe boa sorte.
Finaliza, desejando Feliz Natal e Próspero Ano Novo a todos. Manifesta-se o Vereador
Pedro Miguel Filho e agradece a todos pelo tratamento que recebeu na Câmara. Parabeniza os Vereadores eleitos e o Dr. Paulo Luiz Martinelli. Diz que não foi eleito mas
promete continuar trabalhando pela cidade. Deseja boa sorte ao Prefeito e Vice-Prefeito
eleitos. A seguir, toma a palavra o Vereador Adalberto Joventino da Silva e saúda os
presentes. Prossegue dizendo que não pode parabenizar o Prefeito Dr. José Roberto de
Assis pela sua administração que foi um caos, deixando a cidade abandonada, por isso
não foi reeleito. Discorre sobre a má administração do Prefeito Dr. José Roberto de Assis, que utiliza o veículo da saúde ao invés do seu veículo particular, que nada fez pela
cidade, que deixou a cidade sucateada, que não cumpriu nada que prometera e que sequer pagou o 13º salário dos funcionários. Agradece à Deus e aos companheiros, frisando que aprendeu muito nesses quatro anos. Mostra-se esperançoso no sentido de que os
próximos anos sejam melhores. Agradece aos funcionários da Casa. Passa a falar sobre
um cidadão que agrediu com palavras os Vereadores durante os quatro anos e, por isso,
deixou de cuidar da própria vida e acabou tendo problema dentro de sua própria casa.
Finaliza, desejando Feliz Natal e bom ano novo a todos. Sem mais Vereadores inscritos,
o Senhor Presidente prossegue com a Sessão, sem intervalo, agora na Fase de Ordem do
Dia. Solicita ao 1º Secretário, Vereador Antonio Fiaz Carvalho, a segunda chamada dos
Senhores Vereadores, constatando a presença de todos. O Senhor Presidente solicita
ainda ao 1º Secretário a leitura da Ordem do Dia, composta pela promulgação pela
Mesa da Emenda nº 18 à Lei Orgânica do Município, que revoga a Emenda nº 17, restaura o texto dos artigos 30 e 31 da Lei Orgânica, que dispõe sobre a eleição da Mesa
Diretora da Câmara Municipal. Dando sequência aos trabalhos da Mesa, passa-se à
promulgação da Emenda nº 18 à Lei Orgânica do Município. Procede-se a colheita da
assinatura dos membros da Mesa aos Autógrafos da Emenda nº 18. Assinados os autógrafos, declara o Presidente promulgada a Emenda nº 18 à Lei Orgânica do Município.
Dando continuidade à Ordem do Dia, o Senhor Presidente solicita à Comissão Permanente de Justiça e Redação parecer a respeito da Moção de apelo nº 1.679. O Senhor
Presidente nomeia “ad hoc”, como membro dessa Comissão o Vereador Pedro Miguel
Filho, em substituição ao titular, Vereador Jorge Benedito de Mello. A Comissão Permanente opina favoravelmente. Em discussão única, não há manifestação dos Senhores
Vereadores. Em votação única, a Moção é aprovada por unanimidade de votos.A seguir,

o Senhor Presidente solicita o parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação à Moção nº 1.680, nomeando, em substituição ao Vereador Jorge Benedito de Mello, o Vereador Pedro Miguel Filho como membro “ad hoc” da Comissão. A Comissão de Justiça e
Redação opina pela aprovação. Em discussão, não há debates. Em votação, é aprovada
por unanimidade. 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 e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente determina a suspensão dos trabalhos, cumprindo determinação
regimental, para a lavratura da respectiva Ata. Reaberta a Sessão, lida e achada conforme, vai a presente Ata assinada pelos membros da Mesa presentes, após o que o senhor Presidente declara encerrada a Sessão.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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