ATA DA 006a. SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO
PAULISTA
- 13a. LEGISLATURA
Aos dezoito dias de abril 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 19h10 horas, constata-se a presença dos Senhores Vereadores ANA PAULA CASAMASSA DE LIMA, 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, VALDIR ANTONIO ARENGHI E CLEONIDES JOSÉ
DOS SANTOS, este substituindo o Vereador Antonio Fiaz Carvalho, 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
sexta 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: Mateus, capítulo 5, versículos 13 ao 16, por intermédio do Vereador Marcelo
de Araujo. Em seguida, o Senhor Presidente solicita à primeira Secretária a leitura do
pedido de licença médica do Vereador Antonio Fiaz Carvalho, para afastamento dos
trabalhos legislativos por um dia, em virtude de moléstia, e informa que o suplente do
titular afastado, Cleonides José dos Santos, foi nomeado na data de hoje, no Gabinete do
Presidente, cumprindo as formalidades regimentais e já assume a Vereança, desejandolhe boas-vindas. Prosseguindo com o Expediente, o Senhor Presidente coloca em discussão a Ata da 4ª Sessão Ordinária, de 28 de março de 2017, sem ocorrência de debates.
Colocada em votação, a Ata é aprovada por unanimidade de votos. Prosseguindo com o
Expediente, o Senhor Presidente coloca à disposição do Plenário o Boletim Informativo
nº 06, relativo ao período de cinco a dezoito de abril de 2017, relatando as correspondências recebidas nesta Casa Legislativa. Coloca também à disposição do Plenário, bem
como da Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, o Balancete da Câmara Municipal, referente ao mês de março de 2017. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicita à 1ª
Secretária que faça a leitura das Indicações ao Chefe do Executivo que seguem: números 8.793 a 8.795 do Vereador Evandro Giora: 8.793, sugerindo determinação de providências visando a construção de obstáculo transversal na Estrada do Garcia, próximo
ao número 1524, no Jardim Marchetti, acompanhado de eficiente sinalização; 8.794,
propondo a instalação de um ponto de ônibus na Estrada do Garcia, defronte ao nº
1524, situada no Jardim Marchetti, demarcando e sinalizando-o com placa área; 8.795,
indicando o fechamento do canal construído para coleta e escoamento das águas pluviais
na Estrada do Garcia, ao lado do nº 1495, e que se estende até a Rua Antenor Tavares,
com placas de concreto e de maneira que possibilite o trânsito de pedestres sobre sua
extensão e interligação entre as duas vias públicas; 8.796 e 8.797 do Vereador Marcelo
de Araujo: 8.796, indicando a execução de serviços de poda dos arbustos que ornamentam a lateral da Rua Rafael Zulli, situada no Jardim Santo Antonio II; 8.797, propondo
dotar com iluminação pública a escadaria que interliga a Rua Rafael Zulli do Jardim
Santo Antonio II com a Estrada da Bragantina; 8.798 do Vereador Valdir Antonio
Arenghi, sugerindo que seja destinada e transformada a ampla área situada à entrada
da cidade, que ora conta com um prédio explorado pela Churrascaria Tordilho Negro e

um lago, em “parque da cidade” com estruturas adequadas e atrativas e com conjunto
de equipamentos públicos de caráter cultural, a ser frequentado e utilizado como área
de lazer, convívio, contemplação e prática de esportes; 8.799 a 8.801 do Vereador Marcelo de Araujo: 8.799, sugerindo contatos com o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) do Governo do Estado de São Paulo visando a implantação de obstáculos
transversais nas proximidades da rotatória do Jardim Laura, na rodovia Edgard Máximo Zambotto; 8.800, propondo a manutenção da rede de iluminação pública do bairro Saint James I, de maneira a substituir todas as lâmpadas queimadas ali existentes.
Atendendo ao pedido do senhor Presidente, prossegue com a leitura o 2º Secretário, Vereador Valdir Antonio Arenghe, das seguintes Indicações: 8.801, sugerindo o motonivelamento de todas as vias públicas do Parque Santana e o cascalhamento dos leitos carroçáveis que se desenvolvem em aclive; 8.802 e 8.803 da Vereadora Dulce do Prado Amato: 8.802, indicando a limpeza, reparos nos seus degraus, troca de lâmpadas queimadas e
corrimão central na escadaria que interliga as Ruas Jaime Martinelli e Gonçalo de
Silverio da Rosa, no Jardim Vitoria; 8.803, propondo serviços de tapa buracos em toda
a extensão das ruas Henrique Guanciale e Silvio Guanciale e Avenida da Saudade, situadas no Jardim Guanciale; 8.804 a 8.807 do Vereador Denis Roberto Braghetti: 8.804,
indicando o desassoreamento, a limpeza e a retirada da vegetação de toda a extensão
do córrego do Jardim Marsola que margeia as ruas Padre Salésio, Sexto Patelli, Olivério Salgado de Castro e Honduras, notadamente no seu trecho em que há a ponte nos
limites do Jardim Marsola com a Vila Olimpia; 8.805, sugerindo serviços de conservação
e de drenagem na Rua Brilhante, situada no bairro Figueira Branca; 8.806, propondo
serviços de capinação e de limpeza, além da manutenção urgente na área verde pública
localizada à Rua Francisco Alves, entre os números 386 e 490, para restabelecer a plena
condição de uso da praça, da área de lazer e do ponto de ônibus que ali existem; 8.807,
sugerindo melhorias na rotatória da Avenida Adherbal da Costa Moreira, com alças de
acesso à Rua Honduras, Rua Oliverio Salgado de Castro e Rodovia Edgard Máximo
Zamboto. 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, efetuando-se apenas a leitura das Ementas, das proposituras que seguem: a) Projeto de Lei nº 2.729, do Executivo, que dispõe sobre a constituição do Conselho Municipal Gestor de Habitação de Interesse Social, dos princípios, dos objetivos,
das diretrizes, das atribuições e da composição e da efetivação do Fundo Municipal de
Habitação de Interesse Social, dos recursos, do patrimônio, da administração e da sua
gestão; b) Moção nº 1.712, do Vereador Valdir Antonio Arenghi e subscrita pelos demais
Vereadores, que apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que interceda
junto ao Departamento de Estradas e Rodagens de São Paulo –DER, no sentido de que
seja realizado competente serviço de recapeamento da via marginal que interliga as cidades de Campo Limpo Paulista, Várzea Paulista e Jundiaí; c) Moção nº 1.713, do Vereador Marcelo de Araujo e subscrita pelos demais Vereadores, que apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que determine à Diretoria de Trânsito e Transportes estudos visando a implantação de faixa elevada para travessia de pedestres na Rua
Rafael Zulli, no Jardim Santo Antônio II, notadamente na altura da Igreja do Evangelho Quadrangular; d) Moção n º 1.714, do Vereador Evandro Giora e subscrita pelos
demais Vereadores, que apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que
determine ao departamento competente a imediata ligação e utilização da cisterna existente no Centro Esportivo; e) Moção nº 1.715, do Vereador Marcelo de Araujo e outros,
subscrita pelos demais Vereadores, que apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do

Município por providências urgentes no sentido de designar policiamento, através do
destacamento de agentes de trânsito, para controle do fluxo e tráfego de veículos e pedestres no “túnel” existente em baixo da linha férrea do Distrito de Botujuru, pelo menos nos horários de entrada e saída das escolas do Distrito; f) Moção nº 1.716, da Vereadora Dulce do Prado Amato e subscrita pelos demais Vereadores, que apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município por providências urgentes no sentido de determinar a limpeza das caixas d'água dos estabelecimentos de saúde do Município; g) Moção
nº 1.717, da Vereadora Dulce do Prado Amato e subscrita pelos demais Vereadores, que
apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que determine providências
urgentes visando a realização de serviços de motonivelamento e cascalho na Estrada das
Perobas e demais vias do Bairro Figueira Branca; h) Moção nº 1.718, do Vereador José
Riberto da Silva e subscrita pelos demais Vereadores, que aplaude a Diretoria de Trânsito e Transportes, bem como a Guarda Municipal, pelo acompanhamento, proteção e
organização da procissão via sacra, no último dia 14 de abril, “sexta-feira Santa”; i) Moção nº 1.719, do Vereador José Riberto da Silva e subscrita pelos demais Vereadores,
que apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito para que determine à Diretoria de Trânsito
e Transportes a reinstalação do radar na Rua 9 de Julho, na Vila Imape. 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. A seguir, Senhor Presidente solicita ao Assessor Legislativo a leitura
das Ementas do Projeto e das Moções objetos do requerimento aprovado. Concluída a
leitura, o Senhor Presidente coloca o Projeto de Lei nº 2.529 à disposição das Comissões
Permanentes para elaboração de pareceres, iniciando-se pela Comissão de Justiça e Redação, e tendo em vista que as Moções números 1.712 a 1.719 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 agradece a presença de todos. Aborda reclamações e falhas que vem
ocorrendo com o transporte ambulatorial, para as quais solicitou providências ao Executivo através de ofício. Estende-se sobre o assunto e frisa que é inadmissível pacientes
em estado grave ficarem sem transporte, necessitando de solução urgentes para o fato.
Com a palavra o Vereador Marcelo de Araujo saúda a todos e registra os cem dias do
Poder Legislativo, enaltecendo a atuação dos Vereadores com responsabilidade e transparência, buscando a participação popular através de convites veiculados em redes sociais para as Sessões Ordinárias da Casa, da transmissão ao vivo dessas reuniões, da divulgação dos trabalhos dos Vereadores e do Projeto Vereador nos bairros. Qualifica a
Câmara como nova geração de políticos, com ideias e ideais, que se esforça para manter
um diálogo com a comunidade desacreditada da política, procurando desfazer esse conceito. Com a palavra o Vereador Evandro Giora cumprimenta a assistência e efetua a
leitura do manifesto do Coletivo de Abreu, composto por artista das artes cénicas da
cidade, encaminhado ao Executivo reivindicando medidas que ali constam em prol da
cultura da cidade e que, como salienta o orador, algumas delas fazem parte das suas
propostas de campanha nas eleições em que foi eleito. Em complemento, solicita apoio
dos envolvidos no Coletivo de Abreu para conseguir do Executivo a Secretaria de Cultura e ampliação e execução de dotação orçamentária para a Cultura. Com a palavra a
Vereadora Cristiane Friolim Damasceno agradece a presença de todos e saúda e dirigese ao grupo de cultura “Coletivo de Abreu”presente no auditório, dizendo ser favorável
a qualquer manifesto. Comenta a palestra realizada na última semana para os profissionais e servidores da educação sobre a história do ensino, cujo palestrante, Celso Antunes, citou que a educação deveria ser humanizada. Atribui a falta de humanização no

serviço público, já que os Vereadores receberam comissão de servidores que relataram o
autoritarismo dos seus superiores que detém cargos comissionados. Destaca o serviço
burocrático do professor dentro da sala de aula, contrapondo atual momento tecnológico, o que atravanca o ensino, que necessita avançar com ações pedagógicas e coerentes
dentro das escolas e não com burocracia e autoritarismo. Parabeniza o departamento de
RH da Prefeitura por atender ao seu pedido e fazer o pagamento dos funcionários no
quarto e quinto dias úteis, refutando a falta de distribuição dos hollerits antes dos referidos dias, passando a pedir ao Executivo providências a respeito. Reivindica, em atenção às inúmeras pessoas que conhece e que fazem tratamento, a ampliação do transporte
para levar os pacientes para Hemodiálise em outras localidades. Com a palavra o Vereador Paulo Pereira dos Santos e agradece a presença de todos. Comenta que o Centro de
Hemodiálise de nossa cidade já foi inaugurado há mais de um ano e nada funciona e
nem há interesse de fazer funcionar, provavelmente porque prejudicaria o Centro de
Hemodiálise de Jundiaí com a retirada dos pacientes residentes em nossa cidade que ali
fazem tratamento. Diz da precariedade da nossa saúde, apontando os problemas com a
falta de remédios, as delongas na marcação de consultas, inclusive com óbito de paciente
que esperava por atendimento médico, a falta de exames e escassez e condições precárias
do transporte por ambulâncias. Frisa o sofrimento da população e do paciente de hemodiálise que não teve assistência num final de semana; que a saúde é caso sério e reivindica providências urgentes a respeito do Executivo. Com a palavra o Vereador Leandro
Bizetto agradece a presença de todos e desmente a informação do Executivo de que as
festas realizadas na cidade não tiveram custos, mencionando o valor de R$.16.000,00
(dezesseis mil reais) com a contratação do grupo Chicote, quantia que daria para comprar 550 (quinhentos e cinquenta) caixas de destro. Frisa que, segundo consta no portal
da transparência, foi gasto mais de R$.40.000,00 (quarenta mil reais) com as festas de
carnaval e da cidade, contradizendo a afirmação do Executivo de que não teve gastos.
Menciona que a gestão da saúde conta com sete Diretores e a Prefeitura virou um “cabidão de emprego”, eis que tem mais de 2.700 (dois mil e setecentos) funcionários. Referese ao dr. Roberto Antonio Japim de Andrade como eleito pelo povo, porquanto necessita
administrar a cidade e não deixar na incumbência do “Prefeito de Fato”: Dorval Orlato.
Aborda a falta de respostas pelo Executivo aos seus ofícios e aos dos Vereadores, repudiando a atitude. Finaliza, colocando-se à disposição do “Coletivo de Abreu”. Ocorre
substituição da Presidência, assumindo o Vice-Presidente Vereador Marcelo de Araujo,
para manifestar-se na tribuna o titular. Com a palavra o Vereador Denis Roberto Braghetti agradece a presença de todos e registra a presença de ex-Vereadores. Comenta
que há quarenta dias os Vereadores que nomeia, em comitiva, visitaram a empresa Rápido Luxo Campinas e constataram inúmeras irregularidades que cita, levando-as ao
conhecimento da Artesp, do Ministério Público, do Executivo e da concessionária responsável pelo transporte coletivo, e esta, em resposta, comunicou que muitas das irregularidades já foram sanadas. Aborda sua Indicação de nº 8.753 sobre o transporte integrado no Município, estendendo-se sobre o assunto e o apoio já recebido. Finalizada sua
manifestação, o senhor Presidente 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 solicita à 1ª Secretaria que
faça a leitura da Ordem do Dia original, esclarecendo que além das matéria ali incluídas, serão deliberadas as Moções transferidas do Expediente de números 1.712 a 1.719
por urgência determinada pelo número regimental de subscrições. A 1ª Secretaria efetua
a leitura da seguinte Ordem do Dia: a) Projeto de Lei nº 2.721, da Vereadora Ana Paula

Casamassa de Lima, dispondo sobre a publicidade de dados das entidades privadas que
recebem repasses de verbas públicas ou benefícios creditícios de qualquer ordem; b) o
Projeto de Lei nº 2.726, do Vereador Daniel Mantovani Lima, dispondo sobre a criação
do incentivo Programa de Incentivo ao Planejamento Familiar e a Saúde da Mulher e
fixa outras providências; c) o Projeto de Lei nº 2.727, do Vereador Daniel Mantovani
Lima, instituindo a Semana da Mulher no âmbito do Município de Campo Limpo Paulista; d) o Projeto de Lei nº 2.728, da Vereadora Cristiane Friolim Damasceno, denominando Rua Américo Szabo a via pública Rua Projetada, na Vila Tito, para primeira discussão e votação. Em seguida, pede a palavra a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima e requer a votação em bloco das Moções números 1.712 a 1.719. Em discussão o requerimento verbal apresentado pela Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima, 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 2.721, em primeiro turno. Solicita então, ao Assessor
Legislativo, a leitura do parecer jurídico. Em seguida, 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 pela aprovação do Projeto de Lei nº
2.721. Para a Comissão de Obras e Serviços Públicos, o senhor Presidente nomeia “adhoc” o Vereador Jurandi Rodrigues Caçula como terceiro membro.A seguir, vai submetido o Projeto de Lei nº 2.721 em discussão única, sem debates. Em votação única, o Projeto de Lei nº 2.721 é aprovado por unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente coloca
em apreciação o Projeto de Lei nº 2.726, em primeiro turno, solicitando a leitura do parecer jurídico. Prossegue, colhendo os pareceres verbais das Comissões de Justiça e Redação, de Finanças, Contas e Orçamento e de Saúde e Assistência Social, para esta nomeia como Secretário “ad-hoc” a Vereadora Dulce do Prado Amato, que são favoráveis.
Em primeira discussão, não há manifestações dos senhores Vereadores. Em primeira
votação, é o Projeto de Lei nº 2.726 aprovado por unanimidade. Prosseguindo com a
Ordem do Dia, o Senhor Presidente coloca em apreciação o Projeto de Lei nº 2.727, em
primeiro turno. Solicita ao Assessor Legislativo a leitura do parecer jurídico ao Projeto
em exame. Em seguida o Senhor Presidente solicita os pareceres das Comissões Permanentes de Justiça e Redação, de Finanças, Contas e Orçamento, de Educação, Cultura,
Esportes e Meio Ambiente e de Saúde e Assistência Social, sendo que todas opinaram
favoravelmente à propositura. Para a Comissão de Saúde e Assistência Social o senhor
Presidente nomeia “ad-hoc” a Vereadora Dulce do Prado Amato como Secretária. Em
primeira discussão não há manifestação dos Senhores Vereadores. Em primeira votação, o Projeto de Lei nº 2.727 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 2.728, no que foi atendido. O Senhor Presidente solicita, em seguida, os pareceres das Comissões de Justiça e Redação, de Finanças, Contas e Orçamento e de Obras e
Serviços Públicos, para esta nomeia o Vereador Jurandi Rodrigues Caçula como terceiro membro, que se manifestam favoráveis ao Projeto em exame. Em primeira discussão, não há debates. Em primeira votação, o Projeto de Lei nº 2.728 é aprovado por
unanimidade.Prosseguindo, o Senhor Presidente solicita à Comissão Permanente de Justiça e Redação parecer acerca do Bloco das Moções números 1.712 a 1.719, que opina
pela aprovação. Em discussão única, não há manifestações dos senhores Vereadores. 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 Marcelo de Araujo aborda a venda dos lotes irregulares do
Parque Santana com prejuízos aos moradores que não conseguem número predial e
água domiciliar. Diz que o assunto foi objeto de Moção de apelo ao Executivo, apresen-

tada na Sessão passada, para afixação de placas alertando a situação para os compradores, mencionando que ainda não obteve resposta do Prefeito, para o qual, ao ensejo,
também pede conservação das ruas do Parque Santana, alegando tratar-se de bairro
esquecido pela administração. Sem mais Vereadores inscritos para falar e nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente agradece a presença de todos e declara encerrada
a 6ª Sessão Ordinária da 13ª Legislatura, de cujos trabalhos foi lavrada a presente Ata,
que aprovada na Sessão Ordinária de dezesseis de maio de 2017, vai assinada pelos integrantes da Mesa.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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