ATA DA 001a. SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO
PAULISTA
- 13a. LEGISLATURA
Aos sete dias de fevereiro de 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 19 horas, 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 D
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 primeira 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 Presidente solicita e obtém, em cumprimento ao Regimento Interno da Casa, a leitura
do trecho da Bíblia Sagrada: Primeiro Corintios, capítulo 13, versículo 11, por intermédio do Vereador Marcelo de Araujo. A seguir discorre o Senhor Presidente a respeito da
imposição regimental da eleição das Comissões Permanentes da Casa para o biênio 2017
e 2018 na primeira Sessão Ordinária, bem como do caráter aberto da votação. Orienta
que cada Vereador chamado deverá votar em três nomes para cada qual das seis Comissões existentes, respeitando, até onde for possível, a observância da proporcionalidade
partidária existente na Casa, e, finalmente, considerando-se eleitos os Vereadores mais
votados. Em seguida, para cada uma das seis Comissões: Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, Comissão de Obras e Serviços Públicos, Comissão de Educação, Cultura, Esportes e Meio Ambiente, Comissão de Saúde e
Assistência Social e Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, efetua-se a chamada nominal com tempo para que cada Vereador anuncie três nomes de Vereadores, intercalando-se a cada chamada completa, a apuração através de anotações feitas pela Mesa e
proclamação dos seguintes resultados: para a Comissão de Justiça e Redação elegem-se
os Vereadores Cristiane Friolim Damasceno, Evandro Giora e Jurandi Rodrigues Caçula, este e a primeira Vereadora com doze votos e o Vereador Evandro Giora com 13 votos; para a Comissão de Finanças, Contas e Orçamento são eleitos os Vereadores Daniel
Mantovani de Lima, Dulce do Prado Amato e Paulo Pereira dos Santos, este e o Vereador Daniel Mantovani de Lima com 12 votos e a Vereadora Dulce do Prado Amato com
13 votos; para a Comissão de Obras e Serviços Públicos são eleitos os Vereadores Antonio Fiaz Carvalho, com doze votos, José Riberto da Silva, com 13 votos e Leandro Bizetto com 12 votos; para a Comissão de Educação, Cultura, Esportes e Meio Ambiente são
eleitos os Vereadores Cristiane Friolim Damasceno, Daniel Mantovani de Lima e Evandro Giora, com doze votos cada um; para a Comissão de Saúde e Assistência Social são
eleitos os Vereadores Antonio Fiaz Carvalho e Leandro Bizetto com doze votos e Jurandi Rodrigues Caçula com 13 votos; e para a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar
são eleitos os Vereadores Dulce do Prado Amato e José Riberto da Silva com 13 votos e
Paulo Pereira dos Santos com doze votos. Prosseguindo com os trabalhos, o Senhor Presidente esclarece que, regimentalmente, os eleitos deveriam escolher entre si seus presidentes, secretários e terceiros membros, e mais as datas de reunião de cada Comissão,
comunicando à Mesa para os devidos fins, oportunamente.Em seguida, coloca a correspondência recebida e resumida no Boletim Informativo número 01/2017 à disposição do

Plenário, e o Balancete da Câmara Municipal, referente ao mês de janeiro de 2017 também à disposição do Plenário e da Comissão de Finanças, Contas e Orçamento. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicita à 1ª Secretária que faça a leitura das Indicações ao
Chefe do Executivo que seguem: números 8.729 e 8.730 do Vereador Valdir Antonio
Arenghi: 8.729, sugerindo mão única de direção para a Rua Armando Sales de Oliveira;
8.730, propondo recapeamento do trecho da Rua Maria José Rodrigues, desde o campo
do Jardim Santa Lúcia até a Rodovia Edgard Máximo Zambotto; números 8.731 a 8.734
do Vereador Denis Roberto Braghetti: 8.731, indicando a substituição das luminárias
apagadas dos postes e poda das árvores da Praça dos Estudantes, localizada à Rua Nossa Senhora do Rosário; 8.732, propondo adotar medidas que coíbam a alta velocidade
dos veículos na Rua Rafael Zulli, no Jardim Santo Antonio; 8.733, sugerindo a reinstalação de corrimãos nas laterais da passarela sobre o Córrego Mãe Rosa, na Rua Concórdia, Distrito de Botujuru; 8.734, indicando a limpeza e o desentupimento da caixa de
inspeção existente no estacionamento de motos e bicicletas, entre a entrada da Estação
Ferroviária, na Avenida Alfried Krupp, e Terminal Rodoviário. Prossegue com a leitura
das Indicações, atendendo solicitação do Presidente, o 2º Secretário, que seguem: número 8.735 do Vereador Denis Roberto Braghetti, propondo a recuperação da pavimentação asfáltica da Rua Rio Branco, defronte o número 34, no Jardim Marsola; números
8.736 a 8.737 do Vereador Daniel Mantovani de Lima: 8.736, indicando a manutenção e
a conservação do espaço e prédio existentes no local onde se situa o Monumento do Cristo Redentor; 8.737, sugerindo estudos para verificar a possibilidade de encaminhar ao
Legislativo Projeto de Lei sobre anistia de multas e juros aos munícipes inadimplentes
com o IPTU; números 8.738 a 8.740 da Vereadora Cristiane Friolim Damasceno: 8.738,
sugerindo policiamento ostensivo nas ruas do Jardim Vera Regina, através de rondas
com viaturas; 8.739, propondo policiamento da Guarda Municipal, através de rondas
com viaturas, na praça pública localizada à Rua Antonio Donatti, Jardim Vera Regina;
8.740, propondo serviços de remoção da terra que se encontra depositada na calçada da
rua Antonio Donatti, defronte ao número 39, no Jardim Vera Regina. 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, passa-se
à leitura das proposituras protocoladas na Casa. A Vereadora Ana Paula Casamassa de
Lima requer, verbalmente, a dispensa da leitura dos Projetos recebidos, lendo-se somente as respectivas Mensagens, tendo em vista que os Senhores Vereadores receberam cópias da propositura. Em discussão, não há registro de debates. Em votação, o requerimento é aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, são lidas, na íntegra, as seguintes Moções: nº 1.681, do Vereador Valdir Antonio Arenghi e subscrita pelos demais
Vereadores, dispondo sobre apelo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município por
providências urgentes no sentido de que sejam realizados serviços de manutenção e limpeza do Velório e Cemitério Municipal; nº 1.682, da Vereadora Cristiane Friolim Damasceno e subscrita pelos demais Vereadores, dispondo sobre apelo ao Excelentíssimo
Senhor Prefeito do Município para que determine à Secretaria de Serviços Urbanos
providências no sentido de que sejam realizados serviços urgentes de conservação das
Ruas do Bairro Saint James I e II, das estradas que dão acesso às Portarias I e II, da
revisão geral dos serviços de iluminação pública, por meio da Concessionária CPFL,bem
como promova e coloque à disposição dos moradores, o necessário transporte público e
escolar aos moradores das Ruas Marselha, Humberto Cereser e demais logradouros; nº
1.683, do Vereador Denis Roberto Braghetti e subscrita pelos demais Vereadores, dispondo sobre apelo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município por providências,
em caráter de urgência, no sentido de realizar a manutenção e limpeza das Ruas e espaços público, bem como promover a necessária extensão da rede de esgoto do Jardim
Santa Branca, nº 1.684, do Vereador Denis Roberto Braghetti e subscrita pelos demais

Vereadores, apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal por providências urgentes junto ao Departamento competente, visando resolver o problema de escoamento
de águas pluviais existente na Estrada dos Ypês, na altura do nº 133, no Bairro Moinho.
Prosseguindo e em atenção ao requerido e aprovado, é efetuada a leitura das respectivas
Mensagens dos Projetos que seguem: a) Projeto de Lei nº 2.714, do Vereador Marcelo de
Araujo, dispondo sobre a proibição de compra e utilização de fogos de artifício em eventos realizados ou patrocinados pela Prefeitura Municipal; b) Projeto de Lei nº 2.715, do
Executivo, que dispõe sobre alteração de dispositivo da Lei nº 2.304, sobre o orçamento e
dá outras providências; c) Projeto de Lei nº 2.716, do Executivo, que autoriza o Poder
Executivo a repassar recursos a título de subvenção à Organização Não Governamental
Abrigo do Jello – Proteção a animais de rua. Considerando que as Moções números
1.681 a 1.684 superaram o número de subscrições previstas no Regimento Interno para
a inclusão na Ordem do Dia, estas foram incluídas. O senhor Presidente coloca os Projetos de Lei números 2.714, 2.715 e 2.716 à disposição das Comissões Permanentes da
Casa para elaboração de pareceres, iniciando-se pela Comissão de Justiça e Redação.
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. Ocorre substituição na Presidência, assumindo o Vice-Presidente Vereador Marcelo
de Araujo, para manifestar-se, na tribuna, o titular, Vereador Denis Roberto Braghetti,
que agradece a presença de todos na plateia e dá boas vindas a todos os Vereadores. Deseja um bom trabalho aos Vereadores da 13ª Legislatura e diz que é necessário dar apoio ao Poder Executivo para melhorar e reconstruir a cidade. Deseja sorte a todos. Passa a abordar o evento que participou recentemente referente a definição do tema e lema
da campanha Fraternidade 2017. O tema Fraternidade: biomas brasileiros e defesa da
via e o lema “cultivar e guardar a criação”. Frisa que serão tratadas questões voltadas
ao meio ambiente, porquanto tratar-se-á de momento de reflexão dos políticos e da sociedade em prol do meio ambiente. Finaliza seu pronunciamento convidando a todos para
a abertura da campanha fraternidade na cidade de Campo Limpo Paulista, que ocorrerá no dia 15 de fevereiro, às 19h00, na Câmara Municipal e reassume os trabalhos. 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 esclarece que a Ordem do Dia original não contava com matéria para deliberação, porém,
com o número regimental de subscrições, as Moções números 1.681 a 1.684 serão deliberadas em discussão e votação únicas. Manifesta-se a Vereadora Ana Paula Casamassa
de Lima , requerendo regime de urgência, com a inclusão na Ordem do Dia desta data
para discussão e votação únicas, aos Projetos de Lei números 2.715 e 2.716. Em discussão o requerimento verbal, manifestam-se, sucessivamente, os Vereadores Leandro Bizetto, Antonio Fiaz Carvalho, Ana Paula Casamassa de Lima, Evandro Giora, novamente Leandro Bizetto pela liderança, Cristiane Friolim Damasceno, Marcelo de Araujo e
José Riberto da Silva. Finalizada a discussão, o Senhor Presidente coloca o requerimento verbal apresentado pela Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima em votação,
sendo aprovado por unanimidade. A seguir, aprecia-se a Moção nº 1.681. Colhe o Senhor Presidente o parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação, nomeando os Vereadores eleitos para a Comissão, como presidente “ad-hoc”: Cristiane Friolim Damasceno, como Secretário “ad-hoc”: Vereador Evandro Giora e como terceiro membro “adhoc”: Vereador Jurandi Rodrigues Caçula. A Comissão de Justiça e Redação opina pela
aprovação da Moção nº 1.681. Submetida à discussão, não ocorrem debates. Submetida
à votação, a Moção nº 1.681 é aprovada por unanimidade. 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 1.682. O Senhor Presidente nomeia os Vereadores eleitos para a referida Comissão, como presidente “ad-hoc”: Cristiane Friolim
Damasceno, como Secretário “ad-hoc”: Vereador Evandro Giora e como terceiro membro “ad-hoc”: Vereador Jurandi Rodrigues Caçula. A Comissão Permanente de Justiça
e Redação opina favoravelmente. Em discussão única, não há manifestação dos Senhores
Vereadores. Em votação única, a Moção nº 1.682 é aprovada por unanimidade de votos.
A seguir, o Senhor Presidente coloca em apreciação a Moção nº 1.683, solicitando o parecer à Comissão Permanente de Justiça e Redação, que opina favoravelmente. O Senhor Presidente nomeia os Vereadores eleitos para a referida Comissão, como presidente “ad-hoc”: Cristiane Friolim Damasceno, como Secretário “ad-hoc”: Vereador Evandro Giora e como terceiro membro “ad-hoc”: Vereador Jurandi Rodrigues Caçula. Em
discussão única, não há pronunciamentos dos Senhores Vereadores. Em votação única, a
Moção nº 1.683 é aprovada por unanimidade. Em continuidade à Ordem do Dia, o Senhor Presidente submete à apreciação a Moção nº 1.684, solicitando o parecer à Comissão Permanente de Justiça e Redação, que opina favoravelmente. O Senhor Presidente nomeia os Vereadores eleitos para a referida Comissão, como presidente “adhoc”: Cristiane Friolim Damasceno, como Secretário “ad-hoc”: Vereador Evandro Giora e como terceiro membro “ad-hoc”: Vereador Jurandi Rodrigues Caçula. Em discussão única, não há debate. Em votação única, a Moção nº 1.684 é aprovada por unanimidade.. A seguir, o Senhor Presidente coloca em apreciação o Projeto de Lei nº 2.715 que
foi incluído na Ordem do Dia por urgência aprovada pelo Plenário. Solicita então, ao
Assessor Legislativo, a leitura do parecer jurídico. Em seguida, o Senhor Presidente
proclama a apresentação da Emenda nº 01 ao projeto em exame e solicita sua leitura ao
Assessor Legislativo, no que é atendido. A seguir, o Senhor Presidente solicita o parecer
verbal da Comissão de Justiça e Redação à Emenda nº 01, nomeando, entre os Vereadores eleitos para a Comissão, a Vereadora Cristiane Friolim Damasceno como presidente
ad-hoc, o Vereador Evandro Giora como secretário ad-hoc e o Vereador Jurandi Rodrigues Caçula como terceiro membro ad-hoc. A Comissão de Justiça e Redação opina pela
aprovação da Emenda nº 01. O Senhor Presidente submete a Emenda nº 01 à discussão,
sem debates, e em seguida, à votação, que é aprovada pela maioria de dez (10) votos a
favor a dois (02) contrários dos Vereadores Antonio Fiaz Carvalho e Leandro Bizetto.
Prosseguindo com a apreciação do Projeto de Lei nº 2.715, já emendado, o Senhor Presidente solicita o parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação ao Projeto, nomeando, entre os Vereadores eleitos para a Comissão, a Vereadora Cristiane Friolim Damasceno como presidente ad-hoc, o Vereador Evandro Giora como secretário ad-hoc e o
Vereador Jurandi Rodrigues Caçula como terceiro membro ad-hoc. A Comissão de Justiça e Redação opina pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.715. A seguir, o Senhor Presidente solicita o parecer verbal da Comissão de Finanças, Contas e Orçamento ao Projeto em exame, nomeando, entre os Vereadores eleitos para a Comissão, a Vereadora
Dulce do Prado Amato como presidente ad-hoc, o Vereador Paulo Pereira dos Santos
como secretário ad-hoc e o Vereador Daniel Mantovani de Lima como terceiro membro
ad-hoc. A Comissão de Finanças, Contas e Orçamento manifesta sua aquiescência ao
Projeto de Lei nº 2.715. A seguir, vai submetido o Projeto de Lei nº 2.715 em discussão
única, manifestando-se o Vereador Denis Roberto Braghetti. Em votação única, o Projeto de Lei nº 2.715 é aprovado pela maioria de dez (10) votos favoráveis a dois (02)
contrários dos Vereadores Antonio Fiaz Carvalho e Leandro Bizetto. A seguir, o Senhor
Presidente coloca em discussão e votação únicas o Projeto de Lei nº 2.716. Solicita então, ao Assessor Legislativo, a leitura do parecer jurídico. A seguir, solicita os pareceres
verbais das Comissões Permanentes de Justiça e Redação, de Finanças, Contas e Orçamento e de Saúde e Assistência Social. Todas as Comissões Permanentes opinam favoravelmente. O senhor Presidente nomeia, entre os Vereadores eleitos para cada qual, para

a Comissão de Justiça e Redação a Vereadora Cristiane Friolim Damasceno como presidente ad-hoc, o Vereador Evandro Giora como secretário ad-hoc e o Vereador Jurandi
Rodrigues Caçula como terceiro membro ad-hoc; para a Comissão de Finanças, Contas
e Orçamento a Vereadora Dulce do Prado Amato como presidente ad-hoc, o Vereador
Paulo Pereira dos Santos como secretário ad-hoc e o Vereador Daniel Mantovani de Lima como terceiro membro ad-hoc; para a Comissão de Saúde e Assistência Social nomeia como presidente ad-hoc o Vereador Antonio Fiaz Carvalho, como secretário adhoc o Vereador Jurandi Rodrigues Caçula e como 3º membro ad-hoc o Vereador Leandro Bizetto. Colocado em discussão única o Projeto de Lei nº 2.716 manifesta-se a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima. Em votação única, o Projeto de Lei nº 2.716 é
aprovado 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. Com a palavra o Vereador Marcelo de Araujo
cumprimenta os Vereadores, funcionários, assistência, líderes eclesiásticos e exVereadores que nomeia. Agradece a Deus pela oportunidade e privilégio de se tornar
Vereador, frisando que fará o melhor em prol da população. Cita Eclisiástico 9:10. Agradece a sua família, aos líderes eclesiásticos e à igreja do Evangelho Quadrangular,
esta pelo apoio e pelas orações que ajudaram-no na concretização do projeto de ser Vereador. Diz ser grato e honrado por participar do Legislativo junto aos outros doze Vereadores, todos escolhidos democraticamente pelo povo. Deseja ao Poder Executivo um
ótimo governo, com Deus sempre à frente de todos os projetos para a cidade. Cita Salmo
127 e finaliza pedindo bênçãos à Deus para todos e para Campo Limpo Paulista. Ocorre
substituição na presidência, assume o Vice-Presidente, Vereador Marcelo de Araujo,
para manifestar-se na tribuna o titular, Vereador Denis Roberto Braghetti. Cumprimenta Vereadores e assistência, agradecendo a presença de todos. Aborda o portal da
transparência, alimentado diariamente, canal pelo qual o munícipe pode acompanhar os
atos e ações desse Legislativo. Passa a agradecer o apoio e os esforços dos funcionários
responsáveis para a primeira transmissão da Sessão, via canal youtube, para que os
interessados possam assistir em tempo real os trabalhos do Legislativo. Salienta que a
velocidade da internet pode dificultar a transmissão, problema que será resolvido. Frisa
que a transmissão das Sessões aumentará a transparência dos trabalhos do Legislativo.
Em seguida, reassume os trabalhos. O Senhor Presidente retifica as informações proclamadas, dizendo que a transmissão desta Sessão é em caráter experimental, está em
teste, com a possibilidade de não funcionar, fazendo notar que os esforços para que a
transmissão seja concretizada advém de funcionários do Legislativo, afastando gastos
com empresas especializadas para esse fim. Mostra-se esperançoso para dar tudo certo.
Não havendo mais Vereadores inscritos para falar e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradece a presença de todos e declara encerrada a 1ª Sessão Ordinária
da 13ª Legislatura, de cujos trabalhos foi lavrada a presente Ata, que aprovada na Sessão Ordinária de vinte e um de fevereiro de 2017, vai assinada pelos integrantes da Mesa.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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