ATA DA 004a. SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO
PAULISTA
- 13a. LEGISLATURA
Aos vinte e oito 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 quarta 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: Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18,

por intermédio do Vereador Daniel Mantovani Lima. Prosseguindo com o Expediente, o Senhor Presidente coloca em discussão a Ata da 3ª Sessão Ordinária, de 07 de março 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 04, relativo
ao período de 08 a 28 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:
números 8.765 e 8.766 do Vereador Evandro Giora: 8.765, sugerindo
a adoção do turno de meio período nas creches municipais para as crianças cujos pais se
encontram desempregados ou que não trabalham em período integral;
8.766, indicando a implantação de ronda policial no bairro Estância São Paulo, km 8; números 8.767 a 8.771 do Vereador Denis Roberto Braghetti: 8.767, sugerindo a realização de reparo
na guia da Rua Sexto Patelli, na Vila Olímpia, no trecho compreendido do número 235 a 579 e que
delimita o leito carroçável com o córrego, a manutenção da rede de iluminação defronte ao número
235, a poda dos galhos superiores da árvore existente na altura do número 235, e a limpeza do bueiro
defronte ao número 579 ; 8.768, indicando serviços de poda dos galhos superiores da árvore
existente na rua Sergio Ponto, altura do número 125; 8.769, propondo instalar piso tátil nas

dependências do prédio do Paço Municipal, em todos os próprios e repartições de serviços
públicos municipais; 8.770, sugerindo reparos na pintura já desgastada, implantação de faixas
para travessia de pedestres e sinalização aérea com placas na rotatória ora demarcada com
pintura de solo na Avenida D. Pedro I, onde se tem acesso ao novo prédio da Secretaria de
Educação e ao Condomínio Residencial Primavera, e 8.771, indicando a criação de equipa-

mentos e espaço para o descarte de entulhos e lixos na Rua Edmundo Antonio Pernetti, situada no bairro São José, bem como implementar a coleta de lixo com mais frequência no local.
Prossegue com a leitura das Indicações, atendendo solicitação do
Presidente, o 2º Secretário, que seguem: números 8.772 e 8.773 da Vereadora Cristiane
Friolim Damasceno: 8.772, sugerindo a alteração do horário do expediente de atendimento
do Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal que ora se dá entre 13h30 e
16h00, ampliando para o período das 10h00 às 16h00 e 8.773, propondo a alteração da
data do pagamento dos servidores públicos municipais entre o 1º e 4º dias úteis do período
subsequente trabalhado; números 8.774 e 8.778 da Vereadora Dulce do Prado Amato:
8.774, propondo serviço de contenção das margens do rio Jundiaí, na Avenida João Amato, sentido Jundiaí/Campo Limpo Paulista, defronte a portaria da empresa Fertipar, sob nº 2155, e a execução
de reparos no seu leito carroçável; 8.775, indicando serviço de tapa buracos nos leitos carro-

çáveis das vias públicas do Jardim América; 8.776, sugerindo a substituição e reparos necessários nos brinquedos instalados no parque infantil situado em área da Praça Castelo Branco;
8.777, propondo a realização de serviços de manutenção na iluminação pública da Avenida Adherbal da Costa Moreira, em toda sua extensão, bem como da Avenida Alfried Krupp, defronte ao
Terminal Rodoviário e na Rotatória com alça de acesso ao prédio do Paço Municipal; e 8.778, indi-

cando operação tapa buracos na pavimentação asfáltica das ruas do bairro Parque Loja da
China.

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 2.721, da Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima, que dispõe sobre a publicidade de dados das entidades privadas que
recebem repasses de verbas públicas municipais ou benefícios creditícios de qualquer ordem;
b) Projeto de Lei nº 2.722, do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a doar Imóveis que
Especifica, em atendimento ao Convênio firmado com a Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo - CDHU, e dá outras providências; c) Projeto
de Lei nº 2.723, do Executivo, que dispõe sobre contratação de financiamento junto ao Banco
do Brasil S.A. e dá outras providências correlatas; d) Projeto de Lei nº 2.724, do Executivo,
que dispõe sobre a autorização de contratação com a Desenvolve SP, agência de fomento do
Estado de São Paulo, operações de crédito com outorga de garantia; e) Projeto de Lei nº
2.725, do Executivo, que dispõe sobre a contratação de financiamento para as operações de
créditos do Programa Caminho da Escola; f) Veto parcial ao Projeto de Lei Complementar nº
626; g) Projeto de Lei nº 2.726, do Vereador Daniel Mantovani Lima, que dispõe sobre a criação do Programa de Incentivo ao Planejamento Familiar e a Saúde da Mulher, e fixa outras
providências e h) Projeto de Lei nº 2.727, do Vereador Daniel Mantovani Lima, que institui
a Semana da Mulher no âmbito do Município de Campo Limpo Paulista; i) Projeto de
Resolução nº 392, da Vereadora Cristiane Friolim Damasceno que dispõe sobre a instituição da
Tribuna Livre nas Sessões Ordinárias da Câmara Municipal.

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/Justificativas dos Projetos objetos do requerimento verbal aprovado e a leitura do inteiro teor das Moções protocoladas na Casa, que seguem:
Moção nº 1.699, dos Vereadores Denis Roberto Braghetti e Marcelo de Araujo e subscrita pelos demais Vereadores, que apela
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal por determinar providências junto ao departamento competente no sentido de que seja dada publicidade quanto a situação jurídica que envolve o loteamento Parque Santana, alertando através da afixação de placas, faixas e publicações em veículos de informação, os possíveis interessados quanto às
eventuais pendências existentes; Moção nº 1.700, do Vereador Marcelo de Araujo e subscrita
pelos demais Vereadores, que apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal por determinar providências junto ao departamento competente no sentido de que seja dada publicidade das operações de serviços urbanos realizadas em nosso município, em especial as denominadas “tapa buracos” e “cata treco”, informando a população através da afixação de placas,
faixas e publicações em veículos de informação em geral; Moção nº 1.701, da Vereadora Ana
Paula Casamassa de Lima e subscrita pelos demais Vereadores, que apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito por determinar providências junto à Secretaria de Saúde visando autorizar e proporcionar exames de sangue diversos às gestantes, como toxoplasmose, IGE, e IGM;
Moção nº 1.702, da Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima e subscrita pelos demais Vereadores, que apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que dentro de suas
atribuições de fiscalização da concessionária, solicite à Companhia de Saneamento Básico do
Estado de São Paulo (SABESP) melhorias no sistema e rede de esgoto da Vila Chacrinha;
Moção nº 1.703, da Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima e subscrita pelos demais Vereadores, que apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que faça incluir, no
cronograma das Unidades Básicas de Saúde, atividades preventivas e educativas sobre temas
de saúde pública, tais como DST, tuberculose, câncer de colo de útero, dentre outros, tudo
conforme preconizado pelo Ministério da Saúde; Moção nº 1.704, do Vereador Denis Roberto
Braghetti e outros e subscrita pelos demais Vereadores, que aplaude a Família A Paulistana,
na pessoa de seus proprietários, Vera Lúcia Matheus dos Santos, Fernando Matheus dos Santos e
Adriana Matheus dos Santos, por ter completado, no último dia 7 de março, 25 anos de dedicação,
carinho e respeito para com a população de campo limpo paulista, sendo assim merecedora de nossos
mais sinceros aplausos e agradecimentos, desejando que Deus continue abençoando a Família

A Paulistana por muitos anos.

de apelo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que determine à Diretoria
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 a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima aborda o Projeto de Lei
nº 2.721, de sua autoria, justificando a importância da propositura e a necessidade de
transparência ao repasse de recursos públicos. Ainda sobre os ditames do Projeto, salienta que as entidades beneficiadas deverão disponibilizar balancete e quadro de funcionários.

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 2.720, do Vereador Marcelo de Araujo, dispondo sobre a divulgação dos medicamentos existentes na rede pública de saúde e
dá outras providências.
Em seguida, o Senhor Presidente esclarece que as Moções números 1.699 a 1.704 estão
incluídas na Ordem do Dia original, por urgência pelo número regimental de subscrições, para discussão e votação únicas.

Pede a palavra o Vereador José Riberto da Silva e requer a imposição do regime de urgência aos Projetos de Lei números 2.722, 2.723, 2.724 e 2.725, bem como a votação em
bloco das Moções números 1.699 a 1.704. Em discussão o requerimento verbal apresentado pelo Vereador José Riberto da Silva não ocorrem manifestações dos senhores Vereadores. Em votação, o requerimento é aprovado por unanimidade.
. Prosseguindo com a Ordem do Dia, o senhor Presidente coloca em apreciação o Projeto de Lei nº 2.720 , solicitando ao Assessor Legislativo a leitura do parecer da Assessoria
Jurídica. Em seguida,

o parecer das Comissões Permanentes de Justiça e Redação, de Finanças, Contas e Orçamento
e de Obras e Serviços Públicos, todas opinam favoravelmente. Em discussão única, não há
registro de debates.

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 exa-

me. 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 unanimida-

de. 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 realizado 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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