ATA DA 007a. SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO
PAULISTA
- 13a. LEGISLATURA
Aos dois dias de maio 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 19h20 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 sétima 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 Salmo 1 da Bíblia Sagrada, por intermédio do Vereador Marcelo de
Araujo. Prosseguindo com o Expediente, o Senhor Presidente coloca em discussão a Ata
da 5ª Sessão Ordinária, de 04 de abril de 2017, sem ocorrência de debates. Colocada em
votação, a Ata é aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o Senhor Presidente
coloca à disposição do Plenário o Boletim Informativo nº 07, relativo ao período de dezenove de abril a dois de maio 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 8.808 e 8.809 do
Vereador Evandro Giora: 8.808, sugerindo a realização de serviços de dedetização e
controle de pragas no Parque Internacional, pondo fim aos insetos (baratas) que são
vistos pelas ruas e calçadas do local; 8.809, indicando a instalação de barreiras físicas
(redes de proteção) nas instalações da Escola Venâncio Gonzaga Ramos, situada no Jardim Vera Regina; números 8.810 e 8.811 do Vereador Paulo Pereira dos Santos: 8.810,
propondo a realização dos seguintes serviços na Escola do bairro dos Pinheiros, no Pau
Arcado: desassoreamento e limpeza do córrego situado aos fundos da Escola; desentupimento do ralo nas dependências do estabelecimento escolar; reforma do telhado do
prédio escolar; limpeza do terreno dos fundos da Escola e a construção de área de lazer
no local dotada com parquinho infantil; pintura das paredes da Escola; higienização da
caixa d´água; e, construção de faixa elevada defronte à escola para travessia segura dos
alunos; 8.811, propondo serviços de conservação na escadaria que interliga a Rua Sanhaço com a Rua Colibri, no Jardim Santa Lúcia, refazendo seus degraus danificados,
como também realizar a manutenção na iluminação pública da Rua Sanhaço e da praça
pública ali existente, trocando as lâmpadas queimadas; números 8.812 e 8.813 do Vereador Marcelo de Araujo: 8.812, indicando serviços de capinação e de roçada do mato
nas laterais das estradas Bragantina e Figueira Branca; 8.813, sugerindo a implantação
de faixa elevada para travessia de pedestres defronte ao Ambulatório Central, na Rua Francisco
Miguel; número 8.814 do Vereador Valdir Antonio Arenghi, sugerindo a implantação de

internet local sem fio, Wi-Fi, a ser disponibilizada gratuitamente aos campo-limpenses
no principal e central logradouro público de nossa cidade, na Praça Castelo Branco;
números 8.815 e 8.816 da Vereadora Cristiane Friolim Damasceno: 8.815, propondo a
recuperação da calçada da Rua Francisco Miguel, situada na área central de nossa cidade, que
se encontra com piso irregular, ora pavimentado, ora com terra; 8.816, indicando a isenção

de Imposto Territorial Urbano às áreas de proteção ambiental de propriedades particulares nos exatos termos da Lei Municipal nº 1.209, de 08 de junho de 1992. Atendendo
ao pedido do senhor Presidente, prossegue com a leitura o 2º Secretário, Vereador Valdir Antonio Arenghe, das seguintes Indicações: número 8.817 do Vere ador Marcelo de
Araujo, sugerindo a realização de operação tapa buraco na Avenida Casa Branca, a fim
de oferecer melhores condições de trânsito a essa via pública que interliga o Distrito de
Botujuru ao Jardim Europa, passando pelo Jardim Santa Isabel; números 8.818 a 8.820
da Vereadora Dulce do Prado Amato: 8.818, propondo a revitalização da Praça Marechal Castelo Branco, principal, central e tradicional logradouro público de nossa cidade, através dos serviços de capinação e limpeza do local, da recuperação dos canteiros
quebrados e calçadas esburacadas, da conservação, limpeza e higienização dos seus banheiros públicos e da manutenção de sua iluminação; 8.819, indicando realizar serviços
de capinação e de roçada nos canteiros implantados defronte ao prédio e no terreno do
Ambulatório Central de nossa cidade, situado na Vila Cardoso; 8.820, sugerindo a pavimentação da Rua Rio Camanducaia, situada no Jardim Santo Antonio, através da
operação tapa buracos em toda sua extensão; números 8.821 a 8.825 do Vereador Denis
Roberto Braghetti: 8.821, indicando reformular e adequar a sinalização, ordenar os fluxos
do trânsito do ponto de confluência da Avenida D. Pedro I com a Rua Francisco Valentim Bonamigo e recuperar a pavimentação asfáltica do referido trecho para retirar a depressão existente no seu leito carroçável; 8.822, sugerindo a adequada sinalização e a implantação de

redutor de velocidade no final da Rua Manoel Deodoro da Fonseca, defronte ao prédio
do Fórum e Cartório Eleitoral; 8.823, propondo serviços de conservação no leito carroçável pavimentado da Rua Via Roma, localizada no bairro Novo Hamburgo, fechando
os buracos existentes e implantando sistema eficaz e adequado de escoamento das águas
pluviais; 8.824, indicando serviço de motonivelamento nas vias públicas dos bairros Privê Gramado Santa Rita I e II; 8.825, sugerindo a manutenção na rede de iluminação
pública das ruas dos bairros Privê Gramado Santa Rita I e II, substituindo as luminárias queimadas. 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 a 1ª Secretária que faça a leitura do Requerimento nº 2.565,
dos Vereadores Antonio Fiaz Carvalho e Leandro Bizetto, que dispõe sobre a abertura
ou constituição de Comissão Especial de Inquérito (CEI) para apurar possíveis irregularidades consistentes em ofensa aos princípios constitucionais que norteiam a administração pública, notadamente o da legalidade e moralidade; eventual dano ao erário em
nomeações de funcionários com efeito retroativo de até 60 (sessenta) dias e entrega parcial dos documentos requeridos no Requerimento nº 2.564/2017 aprovado na Sessão
Ordinária realizada no dia 21 de fevereiro de 2017. Após a leitura, determina o senhor
Presidente que o Requerimento nº 2.565 seja transferido para a Ordem do Dia, nos termos dos artigos 62 e 63 do Regimento Interno. 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 requer a dispensa da leitura, efetuando-se apenas a leitura das respectivas Ementas, das proposituras recebidas e protocoladas que seguem: a) Projeto de Lei nº 2.730, do Vereador José Riberto da Silva, que
institui o “Dia dos Trabalhadores Metalúrgicos, a ser comemorado anualmente em 21
de abril; b) Projeto de Lei nº 2.731, do Vereador José Riberto da Silva, que denomina
Viela Beija Flor a via pública que interliga a Rua Sanhaço, na altura do nº 184, com a
Rua Colibri, no Bairro Jardim Santa Rita; c) Projeto de Lei nº 2.732, do Vereador Marcelo de Araujo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilizar no Portal da
Transparência da Prefeitura de Campo Limpo Paulista, as informações sobre a aplicação dos recursos derivados de multas de trânsito no âmbito municipal; d) Projeto de Lei
nº 2.733, do Executivo, que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da

lei orçamentária do município para o exercício de 2018 e dá outras providências; e) Projeto de Lei Complementar nº 631, do Executivo, que dispõe sobre alteração na estrutura
administrativa da Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista; f) Moção nº 1.720,
do Vereador Evandro Giora, que apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal
para que determine à Diretoria de Trânsito e Transportes a instalação de obstáculo
transversal (“lombada”) na altura dos números 156 e 325, na Rua Flor de Maio, no Parque Internacional; g) Moção nº 1.721, do Vereador Paulo Pereira dos Santos, que apela
ao Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Cássio Navarro, do PMDB, para que interceda junto ao Departamento de Estradas e Rodagens de São Paulo –DER, no sentido
de que seja construída uma Passarela no trevo da Rodovia Edgar Máximo Zamboto, na
altura da rotatória que dá acesso ao Bairro Jardim Santa Lúcia; h) Moção nº 1.722, da
Vereadora Dulce do Prado Amato, que apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município por providências urgentes no sentido de determinar a limpeza, a capinação e a
roçada dos espaços públicos municipais, através de pessoal próprio da Prefeitura ou
através da contratação de empresa especializada nestes serviços, bem como promova a
criação de mais uma equipe de “tapa buraco na Secretaria de Serviços Urbanos; i) Moção nº 1.723, do Vereador Marcelo de Araujo, que aplaude, na pessoa de seu Comandante “Cambuí”, a Guarda Municipal pelo acompanhamento, apoio e proteção dos serviços
realizados no Espaço La Casa para devolvê-la à população; j) Moção nº 1.724, da Vereadora Dulce do Prado Amato, que apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município para interceder junto à direção da Agência de Correio situada na Avenida Manoel
Tavares da Silva, buscando promover melhor atendimento ao público e melhores condições físicas do local; k) Moção nº 1.725, do Vereador Denis Roberto Braghetti, que
apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de reconsiderar a determinação exarada no Ofício SOP nº 013/2017, possibilitando, ao menos para os imóveis
regularizados perante a municipalidade, mais de uma ligação de água e esgoto nos imóveis; l) Moção nº 1.726, da Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima, que aplaude os
atletas de Jiu-Jitsu de Campo Limpo Paulista, em especial o Professor Antonio Lopomo,
carinhosamente conhecido como “Pitico”, pela conquista do título, pela 9ª vez consecutiva, de Campeão Brasileiro de Jiu-Jitsu, no Campeonato Nacional realizado nos últimos
dias de abril de 2017, representando muito bem nossa cidade no evento, mostrando elevado nível técnico e brilhante atuação; m) Moção nº 1.727, do Vereador Marcelo de
Araujo, que apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que determine à
Secretaria de Serviços Urbanos a conservação mecânica das vias públicas do Bairro Estância São Paulo, notadamente na Rua São Benedito. 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 dos Projetos e das Moções objetos do requerimento aprovado. Concluída a leitura, o Senhor
Presidente coloca os Projetos de Lei números 2.730 a 2.732 e de Lei Complementar número 631 à disposição das Comissões Permanentes para elaboração de pareceres, iniciando-se pela Comissão de Justiça e Redação e proclama que, como o Projeto de Lei sobre as diretrizes orçamentárias tem andamento especial, o Projeto de Lei nº 2.733 não
vai às Comissões, uma vez que precisa ser submetido a uma audiência pública, que será
posteriormente designada e veiculada em jornal local. Proclama, também, que as Moções números 1.720 a 1.727 obtiveram as subscrições regimentais e as transfere para a
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 Antonio Fiaz Carvalho agradece a
presença de todos e passa a mencionar os motivos que determinaram a elaboração do
Requerimento nº 2.565 que dispõe sobre a criação de CEI para apurar irregularidades

na contratação de servidores pela Prefeitura. Alega que o Requerimento sob nº 2.564,
através do qual solicitaram informações ao Executivo sobre as contratações de servidores, foi parcialmente respondido, não obstante ter sido prorrogado o prazo para envio
da resposta por mais quinze (15) dias, recebendo a Câmara Portarias de nomeação e de
exoneração com datas retroativas, função gratificada e indícios de nepotismo, pelo que
se decidiram o orador e o Vereador Leandro Bizetto propor a CEI, pedindo apoio aos
Vereadores para sua aprovação. Com a palavra o Vereador Marcelo de Araujo cumprimenta a assistência e a Mesa, passando a abordar a Moção de Aplauso à Guarda
Municipal pelo excelente trabalho realizado para retomada do Espaço La Casa, estendendo-se sobre o assunto. Diz que outra forma de homenagear a Guarda Municipal é
melhorar o salário da classe. Ressalta que a leitura das Indicações na Sessão é maçante,
porém, se trata de expediente necessário para sugerir serviços que não são realizados
pela Prefeitura na cidade. Comenta que o Parque Santana é um bairro esquecido pelo
Poder Público, cujos moradores sequer conseguem água para abastecimento domiciliar.
Aborda as condições precárias das ruas da Instância São Paulo, nas quais foram realizados serviços para ligação de água e a Sabesp fechou as valetas sem fazer a compactação da terra que sofre com a erosão, só fazendo piorar a situação das vias públicas, merecendo mais atenção do Poder Público, já que os moradores pagam impostos. Finaliza,
dizendo que a CEI servirá para apurar se há ou não irregularidades. A seguir, ocorre
substituição na Presidência, assumindo o Vice-Presidente, Marcelo de Araujo, para manifestar-se na tribuna o titular. Com a palavra o Vereador Denis Roberto Braghetti
agradece a presença de todos e enaltece o trabalho do Professor Antonio Lopomo, conhecido por Pitico, junto à equipe de Jiu Jitsu, que conquistou, pela nona vez, o campeonato brasileiro, objeto da Moção de Aplausos da Vereadora Ana Paula Casamassa de
Lima, congratulando-o. Aborda a Moção de Apelo ao Prefeito Municipal, de sua autoria, para rever a determinação de uma numeração predial por lote, eis que há, em decorrência, a impossibilidade da Sabesp fazer a ligação de água em mais de um prédio no
mesmo terreno. Comenta sua sugestão, já levada ao conhecimento do Executivo através
de Indicação aprovada em Sessão anterior, da instituição do bilhete único em nossa cidade, pedindo apoio aos presentes para sua concretização que viria beneficiar a população. 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 incluída, serão deliberadas as Moções transferidas do Expediente de números 1.720 a 1.727 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, para 2ª discussão e votação; b) Projeto de Lei nº 2.726, do Vereador Daniel Mantovani Lima, dispondo sobre a
criação do Programa de Incentivo ao Planejamento Familiar e a Saúde da Mulher e fixa
outras providências, para 2ª discussão e votação; c) Projeto de Lei nº 2.727, do Vereador
Daniel Mantovani Lima, instituindo a Semana da Mulher no âmbito do Município de
Campo Limpo Paulista, para 2ª discussão e votação; d) Projeto de Lei nº 2.728, da Vereadora Cristiane Friolim Damasceno, denominando Rua Américo Szabo a via pública
Rua Projetada, na Vila Tito, para 2ª discussão e votação; e) Projeto de Lei nº 2.729, do
Executivo, dispondo sobre a Constituição de Conselho Municipal Gestor de Habitação
Social e respectivo Fundo, para 1ª discussão e votação. Após a leitura da Ordem do Dia,
a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima pede a palavra e requer a imposição do

regime de urgência ao Projeto de Lei n º 2.729 já constante na Ordem do Dia, para
apreciação em discussão e votação únicas e a votação em bloco das Moções números
1.720 a 1.727. 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, em segundo turno, o Projeto de Lei nº
2.721. Submetido à segunda discussão, manifesta-se a Vereadora Ana Paula Casamassa
de Lima. Em segunda votação, é aprovado por unanimidade o Projeto de Lei nº 2.721.
O senhor Presidente passa à apreciação, em segundo turno, do Projeto de Lei nº 2.726,
submetendo-o à segunda discussão, sem debates. Submetido à segunda votação, é o Projeto de Lei nº 2.726 aprovado por unanimidade. Em seguida, o Senhor Presidente coloca
em segunda discussão o Projeto de Lei nº 2.727, do Executivo, não havendo registro de
debates. Em segunda votação, o Projeto de Lei nº 2.727 é aprovado por unanimidade.
Prosseguindo com a Ordem do Dia, o Senhor Presidente coloca em segunda discussão o
Projeto de Lei nº 2.728, inocorrendo manifestações dos Senhores Vereadores. Em segunda votação, o Projeto de Lei nº 2.728 é aprovado por unanimidade. A seguir, o senhor Presidente coloca em apreciação o Projeto de Lei nº 2.729, em urgência. 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 Saúde e Assistência Social, que opinam pela aprovação do
Projeto de Lei nº 2.729. A seguir, vai submetido o Projeto de Lei nº 2.729 à discussão
única, sem debates. Em votação única, o Projeto de Lei nº 2.729 é aprovado por unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente coloca em discussão o Requerimento sob nº
2.565 sobre a formação de Comissão Especial de Inquérito para levantamento e apuração das irregularidades ali mencionadas. Manifestam-se, sucessivamente, os Vereadores
Leandro Bizetto, Cristiane Friolim Damasceno, Ana Paula Casamassa de Lima, Marcelo
de Araujo, Paulo Pereira dos Santos, novamente Leandro Bizetto pela autoria, Evandro
Giora, José Riberto da Silva, Antonio Fiaz Carvalho e novamente José Riberto da Silva
pela liderança. A seguir, o senhor Presidente submete o Requerimento nº 2.565 à votação nominal e determina à 1ª Secretária que faça a chamada dos Vereadores para votar.
Com a chamada efetuada, pela ordem alfabética, os Vereadores são chamados, nominalmente, a manifestar seu voto quanto à constituição ou não da Comissão Especial de
Inquérito. Votam favoravelmente à constituição da Comissão Especial de Inquérito os
Vereadores: Antonio Fiaz Carvalho, Dulce do Prado Amato, Evandro Giora, Leandro
Bizetto, Marcelo de Araujo, Paulo Pereira dos Santos e Valdir Antonio Arenghi. Manifestam seu voto contrário à criação da Comissão Especial de Inquérito os Vereadores:
Ana Paula Casamassa de Lima, Cristiane Friolim Damasceno, Daniel Mantovani Lima,
José Riberto da Silva e Jurandi Rodrigues Caçula. Em seguida, o senhor Presidente
proclama a aprovação da criação da Comissão Especial de Inquérito, pela maioria de
sete (07) votos a cinco (05), nomeando o Vereador Leandro Bizetto para presidente e os
Vereadores Marcelo de Araujo e Ana Paula Casamassa de Lima para membros. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicita à Comissão Permanente de Justiça e Redação parecer acerca do Bloco das Moções números 1.720 a 1.727, 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 Leandro Bizetto agradece aos Vereadores pela maneira democrática que trataram o assunto da CEI. Compromete-se a fazer cópias das Portarias que já foram remetidas à Câmara pelo Executivo em oportunidade anterior e na data de hoje. Agradece e
parabeniza o Presidente pela nomeação da Comissão, que será imparcial, de cujos tra-

balhos todos serão convidados a participar. Sem mais Vereadores inscritos para falar e
nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradece a presença de todos e declara
encerrada a 7ª Sessão Ordinária da 13ª Legislatura, de cujos trabalhos foi lavrada a presente Ata, que aprovada na Sessão Ordinária de trinta de maio de 2017, vai assinada
pelos integrantes da Mesa.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

_______________________________

____________________________

_______________________________

_______________________________

