ATA DA 002a. SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO
PAULISTA
- 13a. LEGISLATURA
Aos vinte e um 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, 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, e ausência do Vereador José Riberto da Silva. Com o número legal de Vereadores
presentes, são declarados abertos os trabalhos da segunda 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: João, capítulo 15, versículos do 01 ao 12, por intermédio do Vereador Daniel Mantovani de Lima.Em seguida,
o Senhor Presidente solicita à primeira Secretária a leitura do pedido de licença médica
do Vereador José Riberto da Silva, para afastamento dos trabalhos legislativos por dois
dias, em virtude de moléstia, e informa que não houve tempo hábil para convocação do
respectivo Suplente. Prosseguindo com o Expediente, o Senhor Presidente coloca em
discussão a Ata da 1ª Sessão Ordinária, de 07 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 02, relativo ao período
de 08 a 21 de fevereiro 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: números 8.741 e 8.742 do Vereador
Marcelo de Araujo: 8.741, sugerindo a revitalização da área localizada à Rua João Julião Moreira, no Distrito de Botujuru, ao lado da Sociedade Amigos de bairro de Botujuru, dotando-a de calçadão com gramado, bancos, lixeiras, iluminação através de refletores e espaços ajardinados, bem como proceder sua limpeza; 8.742, indicando a revitalização da área do Teatro de Arena e Praça da Bíblia, implantando lixeiras, iluminação
através de refletores e luminárias, ajardinamento e serviços de limpeza em toda sua
extensão, juntamente com a instalação de sanitários e de quiosque dotado com mesas e
cadeiras; 8.743 a 8.745 da Vereadora Dulce do Prado Amato: 8.743, propondo a capinação e a limpeza da rotatória existente na Rua Campina Grande, no Jardim Vista Alegre;
8.744, indicando a realização de serviços de tapa buracos nas Ruas do Jardim Santo Antonio II, notadamente nas ruas Rio Beberibe, Rio Tejipió, Rio Sorocaba, Rio Paraiba e
Avenida Antonio Di Gioia; 8.745, sugerindo a capinação, a roçada e a limpeza das calçadas do Jardim América, com manutenção periódica. Prossegue com a leitura das Indicações, atendendo solicitação do Presidente, o 2º Secretário, que seguem: 8.746 e 8.747
da Vereadora Dulce do Prado Amato: 8.746, indicando serviços de capinação e de roçada na Avenida João Amato – Marginal do Rio Jundiaí; 8.747, propondo serviços de capinação e roçada do mato nas laterais da Estrada da Figueira Branca, trecho compreendido entre a Vila Imape e a entrada do Jardim Marchetti; 8.748 e 8.749 do Vereador
Valdir Antonio Arenghi: 8.748, indicando a construção de boca de lobo na Rua Los
Angeles, esquina com a Rua Nicaraguá, no Jardim América; 8.749, indicando a conser-

vação da Rua Tito, situada no Distrito de Botujuru, através do motonivelamento de seu
leito carroçável e 8.750 do Vereador Daniel Mantovani de Lima, sugerindo serviços de
conservação da Rua Amendoim, 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. Em seguida, o Senhor Presidente solicita à 1ª Secretária a leitura do Requerimento de nº 2.564, de autoria dos Vereadores Antonio Fiaz Carvalho e Leandro Bizetto, solicitando, em regime de urgência,
ao Senhor Prefeito Municipal, todas as cópias das portarias de nomeação, de exoneração e de função gratificada do ano de 2017 até a presente data. O Senhor Presidente
coloca em discussão o pedido de urgência do Requerimento nº 2.564, manifestando-se o
Vereador Leandro Bizetto. Em votação, a urgência é aprovada por unanimidade. O Senhor Presidente transfere, então, a discussão e a votação do Requerimento nº 2.564 para
a Ordem do Dia desta Sessão Ordinária. Dando prosseguimento aos trabalhos, passa-se
à leitura das proposituras protocoladas na Casa. São lidas, na íntegra, as seguintes Moções: nº 1.685, da Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima, de aplausos ao Ilustre senhor Jair Barbosa, 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; 1.686, do Vereador Valdir Antonio Arenghi,
de apelo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que acione a concessionária
municipal Rápido Luxo Campinas, visando a construção, nos pontos em que não existe,
das necessárias coberturas e/ou abrigos nos pontos de ônibus existentes em toda a extensão territorial do Município; 1.687, do Vereador Denis Roberto Braghetti, de apelo ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que acione a concessionária municipal
Rápido Luxo Campinas para que determine providências urgentes quanto ao estado dos
veículos que transportam os usuários diuturnamente; quanto à construção de cabines
externas para atendimento dos munícipes no carregamento de cartões e informações
diversas; quanto à destrava de catracas quando na ausência de energia elétrica, através
de geradores próprios e melhorias na manutenção dos sanitários existentes no local;
1.688, do Vereador Denis Roberto Braghetti, de apelo ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de São Paulo no sentido de determinar providências junto ao DER –
Departamento de Estradas de Rodagem para viabilizar a execução das obras necessárias para o asfaltamento da Avenida Jerônimo de Carvalho, também conhecida como
Estrada Bragantina; 1.689, do Vereador Denis Roberto Braghetti, de pesar à família da
senhora Iolanda Maria de Oliveira Silva, falecida em 17 de fevereiro; 1.690, do Vereador Denis Roberto Braghetti, de aplausos a todos os membros da Igreja Presbiteriana de
Campo Limpo Paulista, pela celebração dos 36 anos de sua organização e pelos relevantes serviços prestados junto à sociedade campo-limpense; 1.691, do Vereador Jurandi
Rodrigues Caçula, de apelo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de
determinar estudos visando a permanência da Unidade Básica de Saúde do Conjunto
Habitacional São José II e 1.692, do Vereador Evandro Giora, de repúdio à “Reforma
da Previdência”, encampada pelo Governo Federal, especialmente no que se refere ao
aumento de idade de aposentadoria, entendendo seja a mesma contrária ao interesse da
classe trabalhadora e grande maioria da população do nosso País. Considerando que as
Moções números 1.685 a 1.692 superaram o número de subscrições previstas no Regimento Interno para a inclusão na Ordem do Dia, estas foram incluídas. 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 Daniel Mantovani de Lima agradece a presença de todos e fala da sua
indignação pelo tratamento recebido dos servidores da Prefeitura, a começar pelos Secretários, demonstrando descaso para com os Vereadores e munícipes. Afirma que fora
eleito pelo povo e que não tem problema e compromisso com ninguém, merecendo pois

ser bem atendido pelos servidores, muitos dos quais “cabides de emprego”. Lamenta a
situação, indagando se é pedir muito a atenção desses funcionários. Com a palavra a
Vereadora Cristiane Friolim Damasceno. Agradece a presença de todos assistentes e
aborda a situação da empresa denominada D.A que, não obstante continuar a prestar
serviço ao Município, pode estar com seu contrato extinto. Comenta que as informações
a respeito e solicitadas ao Executivo não foram encaminhadas à Vereadora. Frisa, em
seguida, a necessidade de saber a situação desse contrato com a empresa D.A. Prosseguindo, aborda a contratação de servidor comissionado em ofensa à legislação municipal, já que foi condenado por improbidade administrativa. Recebeu informação de que
citado servidor fora exonerado, porém a notícia não é oficial, motivo pelo qual está encaminhando ofício ao Executivo solicitando cópia da Portaria de Exoneração. Com a
palavra o Vereador Evandro Giora. Agradece a presença de todos e passa a comentar
sua satisfação em ter sido eleito junto com o Prefeito Dr. Japim, o qual está na política
desde 1999, e acompanhar sua trajetória. Diz que o serviço público não pode ser personalizado e que tem dificuldade quanto à publicidade dos serviços de vagas de creche.
Parabeniza algumas decisões do Prefeito, Dr. Japim, em especial a execução da obra da
ponte do Km 07, no bairro Iara. Parabeniza as nomeações do servidor “Fina” na ouvidoria e dos coordenadores do Meio Ambiente e Cultura. Finaliza, mencionando a necessidade de apontar as falhas quando elas ocorrem. Com a palavra o Vereador Paulo Pereira dos Santos agradece a presença dos assistentes. Quanto ao alegado pelo Vereador
Daniel, reforça que servidores estão desrespeitando os Vereadores. Menciona que há
Secretários que não conhecem o Município e ainda estão maltratando os Vereadores e o
povo. Aborda caso recente, que servidor negou atendimento ao Vereador e disse que ele
era “forgado”, porquanto necessitou se identificar como Vereador e exigir respeito.
Com a palavra o Vereador Leandro Bizetto cumprimenta a assistência e a Mesa. Passa a
comentar a maneira como estão sendo tratados os funcionários exonerados, cujas rescisões estão sendo pagas, contudo, não estão pagando os valores correspondentes às verbas
recisórias. Frisa que é preciso pagar quem trabalhou. Aborda o desrespeito dos Secretários Municipais para com os Vereadores. Sobre os ex-funcionários da FENAESC, comenta que o Prefeito depositou os salários judicialmente e agora para recebe-los, os funcionários terão que contratar advogado para levantar a guia. 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, na qual consta, para primeira 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 1.685 a 1.692, que serão deliberadas
em discussão e votação únicas. A seguir, o Senhor Presidente coloca em apreciação o
Projeto de Lei nº 2.714. 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, que opina pela aprovação da matéria. O Senhor Presidente submete a
Emenda nº 01 à discussão única, manifestam-se, sucessivamente, os Vereadores Marcelo
de Araujo e Denis Roberto Braghetti. Em votação única, é aprovada por unanimidade. Prosseguindo com a apreciação do Projeto de Lei nº 2.714, já emendado, o Senhor
Presidente solicita os pareceres verbais das Comissões de Justiça e Redação, de Finan-

ças, Contas e Orçamento e de Educação, Cultura, Esportes e Meio Ambiente, que opinam pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.714. A seguir, vai submetido o Projeto de Lei
nº 2.714 em primeira discussão, sem debates. Em primeira votação, o Projeto de Lei nº
2.714 é aprovado por unanimidade. A seguir, aprecia-se a Moção nº 1.685. Colhe o Senhor Presidente o parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação, que opina pela
aprovação da Moção em exame. Submetida à discussão única, não ocorrem debates.
Submetida à votação única, a Moção nº 1.685 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 1.686. A Comissão Permanente
de Justiça e Redação opina pela aprovação da Moção. Em discussão única, não há manifestação dos Senhores Vereadores. Em votação única, a Moção nº 1.686 é aprovada por
unanimidade de votos. A seguir, o Senhor Presidente coloca em apreciação a Moção nº
1.687, solicitando o parecer à Comissão Permanente de Justiça e Redação, que opina
favoravelmente. Em discussão única, não há pronunciamentos dos Senhores Vereadores.
Em votação única, a Moção nº 1.687 é aprovada por unanimidade. Em continuidade à
Ordem do Dia, o Senhor Presidente submete à apreciação a Moção nº 1.688, solicitando
o parecer à Comissão Permanente de Justiça e Redação, que opina favoravelmente. Em
discussão única, não há debate. Em votação única, a Moção nº 1.688 é aprovada por unanimidade. Em apreciação a Moção nº 1.689, o senhor Presidente colhe o parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação, que manifesta sua aquiescência à Moção em exame. O Senhor Presidente submete a Moção nº 1.689 à discussão única, sem debates e,
em seguida, à votação única, que é aprovada por unanimidade. Aprecia-se a Moção nº
1.690. O Senhor Presidente solicita, então, o parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação, que opina favoravelmente. Em discussão única, não há registro de pronunciamento. Colocada em votação única, a Moção nº 1.690 é aprovada por unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente submete à apreciação a Moção nº 1.691, solicitando
o parecer à Comissão Permanente de Justiça e Redação, que opina favoravelmente. Em
discussão única, manifestam-se os Vereadores Jurandi Rodrigues Caçula e Denis Roberto Braghetti. Em votação única, a Moção nº 1.691 é aprovada por unanimidade. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicita à Comissão Permanente de Justiça e Redação parecer a respeito da Moção de Apelo nº 1.692. A Comissão Permanente de Justiça e Redação opina pela aprovação da Moção. Em discussão única, manifesta-se o Vereador Evandro Giora. Em votação única, a Moção nº 1.692 é aprovada por unanimidade de votos. Passa-se à apreciação do Requerimento nº 2.564, em urgência. Submetido à discussão, não há manifestação dos Senhores Vereadores. Em votação, 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 a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima informa
ao Vereador Leandro Bizettto que a Vereadora foi ao Forum e pediu vistas do processo
de consignação do pagamento dos ex-funcionários da FENAESC, que tramita no judiciário em caráter emergencial, pendente de regularização por parte da Prefeitura, que já
providencia, feito isso, a expectativa é de que, no prazo de uma semana, o Cartório faça
expedir as guias. Com a palavra o Vereador Marcelo de Araujo parabeniza os nobres
Vereadores pela atuação, notadamente na Sessão desta data, na qual foram tratados
inúmeros assuntos relevantes de transparência e de interesse público, e por fazer uso da
tribuna para prevalecer seus direitos de agentes fiscalizadores. Pede para que os Vereadores trabalhem em conjunto em prol da população e convida-os a fazer vídeos mostrando o trabalho desenvolvido aos munícipes. Com a palavra o Vereador Evandro Giora diz que é cedo para avaliar a administração do doutor Japim e julgar se é melhor ou
pior que o Prefeito anterior, Dr. José Roberto, mas o que se vê é a disposição política do
atual Prefeito, que sai pelas ruas ouvindo a população, iniciativa, que julga, bastante

positiva. Fala que o Legislativo pode ajudar o Executivo a ser bom gestor. Comenta a
visita fiscalizadora à Rápido Luxo Campinas dos Vereadores que nomeia e os ofícios que
serão protocolados nos órgãos que cita, relatando as irregularidades e a prestação de
serviço caótica daquela concessionária. Aborda o desrespeito pela Empresa Rápido Luxo Campinas ao direito do idoso na gratuidade do transporte coletivo aos 60 anos previsto no Estatuto do Idoso, já que a concessionária só oferece a isenção da tarifa aos idosos
com idade maior de 65 anos, sugerindo aos Vereadores a apresentação de um Projeto
que conceda esse benefício também aos idosos de 60 anos. Com a palavra o Vereador
Leandro Bizetto, agradece o apoio e a aprovação do Requerimento 2.564, de sua autoria.
Agradece as informações dadas pela Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima sobre o
pagamento dos funcionários da FENAESC exonerados. Ocorre substituição na presidência, assumindo o Vice-Presidente, Marcelo de Araujo, para manifestar-se, na tribuna, o titular, Vereador Denis Roberto Braghetti. Acrescenta, quanto ao alegado pelo
Vereador Evandro Giora, que há inúmeras reclamações da população a respeito da Rápido Luxo Campinas e que os Vereadores, com a atribuição da função fiscalizadora, cobrará melhorias nos serviços prestados por aquela concessionária do transporte coletivo.
Aborda sua Moção de apelo ao Governo do Estado para pavimentação da Estrada
Brangantina, agradecendo o apoio recebido dos Vereadores na votação da propositura.
Passa a abordar a reunião realizada no Jardim Brasília, com a presença do Prefeito, na
qual os moradores fizeram suas reivindicações. Parabeniza os Vereadores pelo engajamento e atuação, rogando ao Executivo a atenção para com os pedidos dos Edis. Aborda
a transmissão online da Sessão pelo canal youtube e reassume os trabalhos. 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 2ª Sessão Ordinária da 13ª Legislatura, de cujos trabalhos foi lavrada a presente Ata, que aprovada na Sessão Ordinária
de sete de março de 2017, vai assinada pelos integrantes da Mesa.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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