ATA DA 003a. SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO
PAULISTA
- 13a. LEGISLATURA
Aos sete dias de março 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 19h05 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 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 terceira 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: Salmo 127, versículo 1, por intermédio do
Vereador Valdir Antonio Arenghi. Prosseguindo com o Expediente, o Senhor Presidente coloca em discussão a Ata da 2ª Sessão Ordinária, de 21 de fevereiro de 2017, sem
ocorrência de debates. Colocada em votação, a Ata é aprovada por unanimidade de votos. Em sequência é colocada à disposição do Plenário o Boletim Informativo nº 03, relativo ao período de 22 de fevereiro a 07 de março 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 8.751
do Vereador Marcelo de Araujo, sugerindo a revitalização da área da Vila Cardoso, localizada à Rua Massayuki Karya, transformando o local em bolsão com estacionamento em 45
graus; número 8.752 da Vereadora Cristiana Friolim Damasceno, sugerindo a disponibilização
antecipada do demonstrativo de pagamento, conhecido por hollerith, aos servidores públicos
municipais, quer pela via impressa, quer online, com aviso de sua liberação para que todos tenham acesso; números 8.753 a 8.757 do Vereador Denis Roberto Braghetti: 8.753, indicando

implementar e instituir o bilhete único no sistema municipal de transporte coletivo de
passageiros do Município, com tempo de validade suficiente e pré-estabelecido para que
o usuário possa sair do Terminal Rodoviário Municipal e embarcar novamente em outras linhas dos ônibus, dentro daquele período determinado, ao custo de uma tarifa;
8.754, sugerindo a criação na estrutura da Secretaria Municipal de Saúde, em parceria
com a Colsan – Associação Beneficente de Coleta de Sangue, a coleta de sangue em
Campo Limpo Paulista, pelo menos uma vez por mês e com calendário pré-estabelecido;
8.755, indicando a reativação do Programa Escola da Família, a exemplo do Governo
Estadual, reabrindo as escolas municipais nos finais de semana para, disponibilizando as
estruturas já existentes nesses estabelecimentos de ensino, oferecer atividades educativas, esportivas e recreativas que promovam a qualidade de vida dos alunos, seus pais e
toda a comunidade; 8.756, propondo a implantação de semáforo para pedestres no cruzamento da Avenida Adherbal da Costa Moreira com a Avenida dos Emancipadores,
que emita sinal sonoro para orientar também a travessia de pessoas com deficiência visual e 8.757, sugerindo serviços de conservação e limpeza em todas as vielas existentes
no Jardim Laura. Prossegue com a leitura das Indicações, atendendo solicitação do Presidente, o 2º Secretário, que seguem: números 8.758 a 8.762 da Vereadora Dulce do Prado Amato: 8.758, propondo a implantação de braço de luz e respectiva luminária no
poste existente na Rua São João do Buriti, defronte a residência de nº 93, no bairro

Vista Alegre; 8.759, indicando o urgente serviço de tapa buracos na Avenida João Amato – Marginal do Rio Jundiaí, nos dois sentidos do fluxo do trânsito no território de
Campo Limpo Paulista; 8.760, sugerindo a realização da operação “tapa-buracos” nas
vias públicas do Jardim Vista Alegre; 8.761, sugerindo a realização, com urgência, de
reparos na ponte de madeira construída sobre o Rio Jundiaí, na Marginal do Rio Jundiaí, defronte a empresa Krasty; 8.762, indicando a realização da operação “tapaburacos” no leito da Rua Uruguai, situada no Jardim Santa Catarinha; números 8.763 e
8.764 do Vereador Daniel Mantovani de Lima: 8.763, propondo a realização dos serviços
de conservação da Estrada do Lago, na Figueira Branca, de chão de terra, através do
motonivelamento de seu leito carroçável e 8.764, sugerindo a realização dos serviços de
conservação da Rua Oswaldo Grandizoli, de chão de terra, através do motonivelamento
de seu leito carroçável. 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, para conhecimento. Com a palavra a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima e
requer a dispensa da leitura dos Projetos recebidos, tendo em vista que os Senhores Vereadores receberam as competentes cópias, lendo-se somente as respectivas Mensagens
ou Justificativas, que seguem: a) Projeto de Lei nº 2.717, do Executivo, que dispõe sobre
a criação da Secretaria de Segurança Integrada (SSI), sua abrangência, atribuições,
prerrogativas e dá outras providências; b) Projeto de Lei nº 2.718, do Executivo, que
autoriza o Poder Executivo a instituir, em conjunto com outros municípios autorizados
legalmente, Fundação Estatal Regional de Saúdeda Região de Campo Limpo Paulista; c)
Projeto de Lei Complementar nº 626, do Executivo, que cria o Programa Especial de
parcelamento de dívidas ativa-recuperação de crédito tributário e dispõe sobre as formas de pagamento dos débitos inscritos em dívida ativa; d) Projeto de Lei Complementar nº 627, do Executivo, que revoga a Lei Complementar nº 473, de 26 de setembro de
2014; e) Projeto de Lei Complementar nº 628, do Executivo, que dispõe sobre a reorganização parcial do quadro de pessoal, criando, transformando e extinguindo cargos de
provimento efetivo, necessários à gestão e funcionamento do Hospital de Clínicas do
Município e dá outras providências; e f) Projeto de Lei nº 2.720, do Vereador Marcelo
de Araujo, que dispõe sobre a divulgação dos medicamentos existentes na rede pública
de saúde e dá outras providências. 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. Atendendo ao requerido
e aprovado, o Senhor Presidente solicita ao Assessor Legislativo a leitura das Mensagens
dos Projetos objetos do requerimento verbal aprovado e a leitura do inteiro teor das
Moções protocoladas na Casa, que seguem: Moção nº 1.693, dos Vereadores Ana Paula
Casamassa de Lima e Valdir Antonio Arenghi e subscrita pelos demais Vereadores, de
apelo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que determine à Diretoria de
Trânsito e Transportes a instalação de obstáculo transversal (“lombada”) na Rodovia
Edgar Máximo Zamboto, na altura da rotatória que dá acesso aos Bairros Jardim Santa
Lucia e Guanciale; b) Moção nº 1.964, da Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima e
subscrita pelos demais Vereadores, de apelo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que determine à Diretoria de Trânsito e Transportes a construção de um “bolsão” ou recuo junto ao ponto de taxi do Jardim Marsola, na Praça Thomaz Larrubia; c)
Moção nº 1.695, da Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima e outros e subscrita pelos
demais Vereadores, de apelo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que determine à Secretaria de Saúde a necessária manutenção dos equipamentos de suporte
avançado a vida existentes na ambulância U.T.I., notadamente o desfibrilador e respirador, bem como o protocolo de utilização da ambulância; d) Moção nº 1.696, das Vereadoras Cristiane Friolim Damasceno e Dulce do Prado Amato e subscrita pelos demais

Vereadores, de aplausos aos atletas de Jiu-Jitsu de Campo Limpo Paulista, Júlio César
Suzigan Martins, o “Julinho” e Caique Cajeron da Silva Cabral, respectivamente 10 e
09 anos de idade, pela conquista da medalha de ouro no Pan Kids, realizado em 19 de
fevereiro de 2017, na cidade de Long Beach, Califórnia, Estados Unidos; e) Moção nº
1.697, do Vereador Denis Roberto Braghetti e subscrita pelos demais Vereadores, de
apelo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para proceder a revisão e consolidação do Código de Posturas do Município e f) Moção nº 1.698, do Vereador Denis Roberto Braghetti e subscrita pelos demais Vereadores, de aplausos ao Jornal O Pêndulo pela
reestruturação e retomada das atividades. Concluída a leitura o Senhor Presidente coloca os Projetos recebidos à disposição das Comissões Permanentes para elaboração de
pareceres, iniciando-se pela Comissão de Justiça e Redação, e tendo em vista que as Moções obtiveram as subscrições regimentais, são incluídas na Ordem do Dia. 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 cumprimenta a assistência e ressalta a maneira
com que foram realizadas as festividades do Carnaval em Campo Limpo Paulista pelo
Executivo, julgando-a positiva por permitir a ocupação gratuita dos espaços públicos
pelas famílias campo-limpenses, propondo que seja adotado o mesmo perfil, com entrada gratuita, apresentação de artistas locais e participação das entidades locais para angariar fundos, nas festividades em comemoração ao aniversário da cidade. Com a palavra a Vereadora Cristiane Friolim Damasceno cumprimenta a assistência e os Vereadores, passando a solicitar do Executivo o pagamento dos funcionários públicos logo pela
manhã no dia determinado, 5º dia útil, e a entrega dos comprovantes de pagamento (hollerith) na véspera ou no dia do pagamento, a fim de atender as necessidades desses servidores, medida já pleiteada e que não foi atendida, não obstante já avançar o mês de
março. Manifesta-se a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima e cumprimenta todos
presentes. Segue observando o avanço garantido à cidade e aos munícipes pelos Projetos
que tramitam na Casa, citando a importância do Projeto de Lei nº 2.727 sobre a criação
da Secretaria de Segurança Integrada, por possibilitar, inclusive, a busca de recursos em
outras esferas do Governo, e do Projeto de Lei nº 2.728, que institui a Fundação Municipal de Saúde, para melhorar a saúde hospitalar, adiantando seu apoio a esta propositura. Ressalta a fiscalização assídua que os Vereadores exercerão na condução do órgão e
da instituição criados. Com a palavra o Vereador Paulo Pereira dos Santos agradece a
presença de todos. Aborda o sucateamento e a falta de manutenção das ambulâncias,
impossibilitando ou limitando o transporte dos pacientes, cuja demanda é grande, com
prejuízos às consultas médicas agendadas e consequentemente à saúde da população,
cobrando providências urgentes do Secretário da Saúde, haja vista que o problema pode
ser equacionado com reparos que cita em alguns veículos. Comenta também sobre a
ambulância UTI, designada para transportar pacientes, quando deveria fazer remoção
de pacientes em estado grave. Com a palavra o Vereador Marcelo de Araujo cumprimenta a assistência, Vereadores e funcionários. Ressalta que apenas em dois meses de
mandato pode observar a grande demanda por serviços do Município, com destaque por
serviços urbanos, comprovada pelas inúmeras Indicações apresentadas pelos Vereadores. Não obstante saber os esforços desprendidos pelo Executivo para melhorar a saúde,
há necessidade de reparos e limpeza nas vias públicas. Roga por transparência da administração, divulgação da realização de serviços públicos para orientar população e cobra
a disponibilização de site pela administração para pesquisa pelos munícipes. Salienta
que os Vereadores continuarão a ir para a rua, indicando os problemas da cidade. Ocorre substituição na presidência, assumindo o Vice-Presidente, Vereador Marcelo de Araujo, para manifestar-se, na tribuna, o titular Vereador Denis Roberto Braghetti. Com a
palavra o Vereador Denis Roberto Braghetti agradece a presença de todos, convidando-

os para a audiência pública que ocorrerá no salão do Juri, na cidade de Jundiaí, no dia
10 do corrente, com o Corregedor Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, para conhecer as dificuldades dos cartórios eleitorais e buscar sugestões para melhorias desses
serviços, além dos temas justiça eleitoral e cadastramento biométrico. Acrescenta que o
cadastramento biométrico será exigido nas próximas eleições de Campo Limpo Paulista.
Lê um texto em homenagem ao Dia Internacional da Mulher e reassume os trabalhos.
Sem mais Vereadores inscritos para o uso da palavra, o Senhor Presidente suspende os
trabalhos por quinze 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, na qual consta, para segunda discussão e votação, o Projeto de Lei nº 2.714, do Vereador Marcelo
de Araujo, dispondo sobre a proibição de compra e utilização de fogos de artifícios em
eventos realizados ou patrocinados pela Prefeitura Municipal, no que foi atendido. Em
seguida, o Senhor Presidente esclarece que para a Ordem do Dia original foram transferidas, por urgência pelo número regimental de subscrições, as Moções números 1.693
a 1.698, que serão deliberadas em discussão e votação únicas. Pede a palavra a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima e requer a imposição do regime de urgência aos Projetos de Lei Complementar números 626, 627, 628 e de Lei número 2.717, bem como a
votação em bloco das Moções números 1.693 a 1.698. Em discussão o requerimento verbal apresentado pela Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima, manifestam-se, sucessivamente, os Vereadores Leandro Bizetto e Antonio Fiaz Carvalho. Em votação, o requerimento é aprovado pela maioria de sete (07) votos favoráveis a cinco contrários dos
Vereadores Antonio Fiaz Carvalho, Daniel Mantovani Lima, Dulce do Prado Amato,
Leandro Bizetto e Paulo Pereira dos Santos. Prosseguindo com a Ordem do Dia, o senhor Presidente coloca em apreciação o Projeto de Lei nº 2.714, passando para sua segunda discussão. Manifesta-se o Vereador Marcelo de Araujo. Em segunda votação, o
Projeto de Lei nº 2.714 é aprovado por unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente coloca em apreciação o Projeto de Lei Complementar nº 626, em urgência. Solicita então,
ao Assessor Legislativo, a leitura do parecer jurídico. Em seguida, o Senhor Presidente
anuncia que foram apresentadas três Emendas ao projeto em exame. Solicita ao Assessor Legislativo a leitura da Emenda nº 01 e o autor, Vereador Leandro Bizetto, pede a
palavra e requer a sua retirada. O Presidente, então, determina a retirada e o arquivamento da Emenda nº 01. A seguir, o senhor Presidente determina ao Assessor Legislativo que faça a leitura da Emenda nº 02. A seguir, o Senhor Presidente solicita o parecer
verbal da Comissão de Justiça e Redação à Emenda nº 02, que opina pela sua aprovação. O Senhor Presidente submete a Emenda nº 02 à discussão única, sem debates dos
senhores Vereadores. Em votação única, é aprovada por unanimidade. Aprecia-se a
Emenda nº 03. O senhor Presidente solicita ao Assessor Jurídico a sua leitura, no que foi
atendido. O senhor Presidente solicita o parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação à Emenda nº 02, que é favorável à matéria. Segue com a discussão única da Emenda
nº 03, sem debates dos senhores Vereadores. Em votação única, a Emenda nº 03 é aprovada por unanimidade. Prosseguindo com a apreciação do Projeto de Lei Complementar nº 626 já emendado, o Senhor Presidente solicita os pareceres verbais das Comissões
de Justiça e Redação, de Finanças, Contas e Orçamento e de Saúde e Assistência Social,
que opinam pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº 626. A seguir, vai
submetido o Projeto de Lei Complementar nº 626 em discussão única, sem debates. Em
votação única, o Projeto de Lei Complementar nº 626 é aprovado por unanimidade. A
seguir, o Senhor Presidente coloca em apreciação o Projeto de Lei Complementar nº
627, sob regime de urgência. Proclama a apresentação de uma Emenda, determinando
sua leitura ao Assessor Jurídico, no que foi atendido. A Emenda nº 01 recebe o parecer

favorável da Comissão de Justiça e Redação. Em discussão única não há manifestação
dos Senhores Vereadores. Em votação única a Emenda nº 01 é aprovada por unanimidade. Em sequência é colocado em discussão e votação o Projeto de Lei Complementar
nº 627, já emendado. O Senhor Presidente solicita os pareceres verbais das Comissões
de Justiça e Redação, de Finanças, Contas e Orçamento e de Obras e Serviços Públicos,
que opinam favoravelmente. Em discussão única, manifestam-se os Vereadores Evandro
Giora e Denis Roberto Braghetti. Em votação única, o Projeto de Lei Complementar nº
627 é aprovado por unanimidade. Prosseguindo com a Ordem do Dia o Senhor Presidente coloca em apreciação o Projeto de Lei Complementar nº 628, em urgência. Solicita
ao Assessor Legislativo a leitura do parecer jurídico ao Projeto de Lei Complementar nº
628. Em seguida o Senhor Presidente solicita os pareceres das Comissões Permanentes
de Justiça e Redação, de Finanças, Contas e Orçamento, de Obras e Serviços Públicos e
de Saúde e Assistência Social, sendo que todas opinaram favoravelmente à propositura.
Em discussão única não há manifestação dos Senhores Vereadores. Em votação única, o
Projeto de Lei Complementar nº 628 é aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, o Senhor Presidente solicita ao Assessor Legislativo a leitura do parecer jurídico ao
Projeto de Lei nº 2.717. Prosseguindo, o senhor Presidente coloca em apreciação as três
Emendas apresentadas ao Projeto de Lei nº 2.717. O Senhor Presidente solicita, então,
ao Assessor Legislativo, a leitura da Emenda nº 01.Em seguida, solicita à Comissão
Permanente de Justiça e Redação parecer verbal a respeito da Emenda nº 01, obtendo
manifestação favorável da unanimidade dos membros. Colocada a Emenda nº 01 em
discussão, não houve manifestação dos Senhores Vereadores. Em votação, a Emenda nº
01 é aprovada por unanimidade. Dando continuidade aos trabalhos, o Senhor Presidente
solicita ao Assessor Legislativo a leitura da Emenda nº 02 e, em seguida, obtém da Comissão Permanente de Justiça e Redação parecer favorável à sua tramitação. Colocada
em discussão, não são registrados pronunciamentos dos Senhores Vereadores. Em votação, a Emenda nº 02 é aprovada por unanimidade de votos. Em sequência, o Senhor
Presidente solicita ao Assessor Legislativo a leitura da Emenda nº 03 ao Projeto de Lei
nº 2.717. Em seguida, obtém o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação à
Emenda n] 03. Colocada em discussão, não são registradas manifestações. Em votação, a
Emenda nº 03 é aprovada por unanimidade. Prosseguindo com a apreciação do Projeto
de Lei nº 2.717, já emendado, que, por força da Emenda nº 01 aprovada, é transformado em Projeto de Lei Complementar nº 629. O Senhor Presidente solicita os pareceres das Comissões de Justiça e Redação, de Finanças, Contas e Orçamento e de Obras
e Serviços Públicos que se manifestam favoráveis ao Projeto em exame. Em discussão
única, manifestam-se, sucessivamente, os Vereadores Leandro Bizetto, Evandro Giora,
pela liderança Leandro Bizetto, José Riberto da Silva, Ana Paula Casamassa de Lima,
Marcelo de Araujo e Denis Roberto Braghetti. Em votação única, o Projeto de Lei
Complementar nº 629 é aprovado pela maioria de oito (08) votos favoráveis a quatro
(04) contrários dos Vereadores Antonio Fiaz Carvalho, Dulce do Prado Amato, Leandro
Bizetto e Paulo Pereira dos Santos. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicita à Comissão Permanente de Justiça e Redação parecer acerca do Bloco das Moções números
1.693 a 1.698, que opina pela aprovação. Em discussão única, manifesta-se o Vereador
Denis Roberto Braghetti. Em votação única, o Bloco das Moções 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. Com a palavra o Vereador Leandro Bizetto parabeniza e
faz homenagem ao Dia da Mulher. Com a palavra a Vereadora Ana Paula Casamassa
de Lima parabeniza todas mulheres pelo Dia Internacional da Mulher, qualificando-as
como guerreiras e demonstrando seu carinho. Com a palavra o Vereador Marcelo de
Araujo cumprimenta todas as mulheres, parabeniza os Vereadores pelo trabalho já rea-

lizado e convida a todos para o Projeto do Legislativo nos bairros que será implementado na próxima quinzena, quando haverá uma tenda com os Vereadores ouvindo a população. 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 3ª Sessão Ordinária da 13ª Legislatura, de cujos trabalhos foi lavrada a presente Ata, que aprovada na
Sessão Ordinária de vinte e oito de março de 2017, vai assinada pelos integrantes da
Mesa.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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