ATA DA 009a. SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO
PAULISTA
- 13a. LEGISLATURA
Aos trinta 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 dezenove horas e cinco minutos, 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 nona 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, Segunda Timótio, capítulo 1, versículo 7, por intermédio do Vereador Valdir Antonio Arenghi. Prosseguindo
com o Expediente, o Senhor Presidente coloca em discussão a Ata da 7ª Sessão Ordinária, de 02 de maio 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 09, relativo ao período de dezessete a trinta
de maio de 2017, relatando as correspondências recebidas na Casa Legislativa. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicita à 1ª Secretária que faça a leitura das Indicações ao
Chefe do Executivo que seguem: número 8.838, dos Vereadores Marcelo de Araujo e
Paulo Pereira dos Santos, sugerindo a construção de uma rampa interligando o estacionamento da Escola Municipal Caminho da Conquista com a via pública defronte, no
Conjunto Habitacional São José II, destinada ao acesso exclusivo dos veículos; números
8.839 e 8.840 do Vereador Valdir Antonio Arenghi: 8.839, indicando serviços de conservação na estrada Santa Quitéria, através da operação tapa-buracos e da limpeza do
seu leito carroçável; 8.840, propondo junto à empresa Rápido Luxo Campinas a ampliação do número de coletivos que atende a linha intermunicipal Campo Limpo Paulista a Jundiai e vice-versa, nos horários considerados de “pico”, pela manhã e pela tarde; números 8.841 e 8.842 do Vereador Evandro Giora: 8.841, sugerindo a poda das
árvores que ornamentam a creche denominada Criança Feliz, situada à Avenida Amazonas, Parque Internacional, eis que já tão crescidas vem impedindo a radiação solar
sobre as salas de aulas; 8.842, sugerindo fiscalização municipal para que seja devidamente cumprida a norma do Código de Posturas vigente, que se refere à construção e à
conservação do passeio público pelos proprietários de imóveis na Avenida Dom Pedro I;
número 8.843 do Vereador Marcelo de Araujo, sugerindo a realização do serviço de
motonivelamento nas vias públicas da Estância SãoPaulo; e número 8.844 do Vereador
Daniel Mantovani Lima, sugerindo, em caráter emergencial, providências no sentido de
que sejam realizados serviços de conservação nas vias públicas do Bairro Saint James,
em especial, nos trechos percorridos pelos ônibus, através do uso de máquina motoniveladora. A seguir, o senhor Presidente solicita ao 2º Secretário que prossiga com a leitura
das seguintes Indicações: números 8.845 e 8.846 do Vereador Daniel Mantovani Lima:
8.845, indicando a realização de serviços de conservação na Rua Rio Capiberibe, através da operação “tapa buraco; 8.846, propondo a implantação de luminárias nos postes
existentes na Rua Dinamarca, no Jardim Europa; números 8.847 e 8.848 da Vereadora

Cristiane Friolim Damasceno: 8.847, indicando o cumprimento pela concessionária
Rápido Luxo Campinas da obrigação contratual de manter em atividade a idade media da frota dos ônibus em operação no serviço, de no máximo 05 (cinco) anos, contados
da data de fabricação dos veículos e em bom estado de conservação; 8.848, sugerindo
gestões junto à concessionária Rápido Luxo Campinas, buscando o cumprimento da
obrigação contratual contida na Cláusula 19 – subitem 19.7, alínea III do Contrato nº
074/99 firmado com a Prefeitura, a fim de criar mais horários nas linhas de ônibus que
atendem os bairros Estância São Paulo, Pau Arcado e Vila Marieta; números 8.849 a
8.851 do Vereador Denis Roberto Braghetti: 8.849, indicando a conservação da área
onde se encontra a mina de água situada na Vila Cardoso, nas proximidades do campo
de futebol existente no bairro, de maneira a facilitar o acesso da população que coleta e
utiliza suas águas para consumo doméstico; 8;850, sugerindo a implantação de redutor
de velocidade no leito da Rua das Maravilhas, no Parque Internacional; e 8.851, propondo a melhoria e a manutenção da rede de iluminação pública da viela que interliga
as Ruas Vanderlei e São Gabriel, no Distrito de Botujuru. 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 requer a dispensa da leitura, efetuando-se apenas a leitura das respectivas Ementas, Mensagens ou Justificativas, das proposituras
recebidas e protocoladas que seguem: a)Moção nº 1.738, do Vereador Evandro Giora,
que apela ao Governador do Estado no sentido de envidar esforços visando à implantação de um Campus da Universidade Estadual na região do Aglomerado Urbano de
Jundiaí; b) Moção nº 1.739, do Vereador Evandro Giora e outros, que apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no sentido de elaborar e enviar a este Legislativo
Projeto de Lei estendendo aos idosos a partir de 60 anos de idade a gratuidade no
transporte coletivo urbano e semi-urbano, nos termos do que dispõe o artigo 39, parágrafo 3º do Estatuto do Idoso; c) Moção nº 1.740, dos Vereadores Denis Roberto Braghetti e Marcelo de Araujo, que apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal no
sentido de retomar a distribuição de cesta básica às pessoas carentes, tudo através da
criteriosa organização, controle e distribuição pelo CRAS de Campo Limpo Paulista; d)
Moção nº 1.741, do Vereador Valdir Antonio Arenghi, que apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, por providências no sentido de promover estudos visando a
concessão de incentivos, notadamente de ordem fiscal, favoráveis ao desenvolvimento
industrial de nosso município; e) Moção nº 1.742 da Vereadora Cristiane Friolim Damasceno, que apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para atender as seguintes reivindicações da Escola Municipal do bairro dos Pinheiros, já levadas ao conhecimento do Executivo através de ofícios da Vereadora signatária: melhorar o estado impróprio da água utilizada pelos alunos; efetuar serviços de limpeza do córrego
existente ao lado da unidade escolar; proceder a manutenção de seu telhado e, finalmente, sanar a falta de transporte público escolar para os alunos; f) Moção nº 1.743, da Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima, que apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal para que sejam tomadas medidas cabíveis no sentido de fazer realizar serviços de capinação e roçada nas laterais da Rua Sebastião de Queiroz – Jardim Vitória; g)
Moção nº 1.744, da Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima, que repudia a empresa
concessionária de serviço de transporte público, Rápido Luxo Campinas, pelo atendimento insatisfatório, constrangimento aos idosos de nosso município, usuários de tão
importante serviço público; h) Moção nº 1.745, do Vereador Evandro Giora, que apela
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que acione a concessionária municipal de transporte coletivo urbano de passageiros, a Rápido Luxo Campinas, para que
atenda o Jardim Santa Branca no itinerário de alguma linha urbana ou instale uma
linha própria para o bairro; i) Moção nº 1.746, do Vereador Evandro Giora, que apela

ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal por providências junto à Empresa Concessionária do Serviço Público de Transporte Coletivo de nosso Município buscando a
ampliação do itinerário da linha de ônibus que atende os moradores do Bairro Jardim
Brasília, de maneira que sejam incluidas outras vias ora não atendidas diretamente
com esse transporte; j) Moção nº 1.747, da Vereadora Cristiane Friolim Damasceno,
que apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para alterar a legislação local
para conceder, de maneira geral e em valor fixo razoável, auxílio transporte aos servidores públicos do município de Campo Limpo Paulista; k) Moção nº 1.748, da Vereadora Cristiane Friolim Damasceno, apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal
para que interceda junto aos Chefes do Poder Executivo de Várzea Paulista e Jundiaí
para que somem esforços e busquem junto ao Departamento de Estradas e Rodagens
de São Paulo –DER, o recapeamento da via marginal que interliga Campo Limpo Paulista àquelas cidades; l) Moção nº 1.749, do Vereador Denis Roberto Braghetti, que apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito por providências no sentido de interceder junto à
empresa concessionária de transporte do município, Rápido Luxo Campinas, buscando
a instalação de abrigos nos pontos de ônibus situados nas marginais do Rio Jundiaí,
notadamente no trecho que compreende nosso município; m) Moção nº 1.750, do Vereador Denis Roberto Braghetti, que apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito por providências no sentido de promover a imediata continuidade das obras de pavimentação e
drenagem no Conjunto Habitacional Vila Industrial; n) Veto Parcial aposto pelo Executivo ao 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 ou benefícios creditícios de qualquer ordem; o) Veto Total aposto pelo
Executivo ao 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; p) Veto Total aposto pelo Executivo ao Projeto de Lei nº
2.728, da Vereadora Cristiane Friolim Damasceno, que denomina Rua Américo Szabo
a Rua Projetada localizada na esquina da Avenida Casa Branca, na Vila Tito, Distrito
de Botujuru; q) Projeto de Lei nº 2.734, do Vereador Marcelo de Araujo, que institui o
“Programa Campo Limpo Bem Mais Limpo; r) Projeto de Lei nº 2.735, do Executivo,
que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências;
e s) Projeto de Lei nº 2.736, do Executivo, que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar 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. A seguir, o Senhor Presidente solicita ao Assessor Legislativo a leitura das Mensagens e Justificativas
dos Projetos, das Ementas das Moções, com exceção feita à Moção nº 1.744, da Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima, que foi retirada pela autora, objetos do requerimento aprovado e a leitura integral do Veto Parcial aposto pelo Executivo ao Projeto
de Lei nº 2.721, do Veto Total aposto pelo Executivo ao Projeto de Lei nº 2.726 e do
VetoTotal aposto pelo Executivo ao Projeto de Lei nº 2.728. Concluída a leitura, o Senhor Presidente coloca os Veto Parcial aposto pelo Executivo ao Projeto de Lei nº
2.721, Veto Total aposto pelo Executivo ao Projeto de Lei nº 2.726 e o Veto Total aposto
pelo Executivo ao Projeto de Lei nº 2.728 à disposição da Comissão de Justiça e Redação e tendo em vista que as Moções números 1.738 a 1.743 e 1.745 a 1.750 obtiveram as
subscrições regimentais, são incluídas na Ordem do Dia. Coloca também os Projetos de
Lei números 2.734, 2.735 e 2.736 à disposição das Comissões Permanentes da Casa para
elaboração de pareceres, iniciando-se pela Comissão de Justiça e Redação. 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 Cristiane Friolim Damasceno agradece a presença de todos e
comenta a notícia veiculada em rede social com a intenção de levantar suspeita sobre

sua conduta e denegrir sua imagem. Classifica a notícia como desastrosa, infundada e
mentirosa. Defende-se quanto às acusações veiculadas, esclarecendo pontos ali alegados.
Comenta que seu Partido, no âmbito municipal, encaminhou à Câmara pedido de abertura de CEI em face dessas notícias, sem ao menos procura-la para quaisquer esclarecimentos. Diz que diante da repercussão da matéria, registrou Boletim de Ocorrência.
Esgotado o tempo regimental, a Vereadora Cristiane Friolim Damasceno finaliza sua
manifestação. Em seguida, o Vereador José Riberto da Silva cede o tempo a que tem
direito para a Vereadora Cristiane Friolim Damasceno, que prossegue com suas considerações finais sobre o caso, colocando-se à disposição para quaisquer informações a
respeito. Com a palavra o Vereador Paulo Pereira dos Santos agradece a presença de
todos e aborda a ida à Campinas, juntamente com os Vereadores Denis Roberto Braghetti, Dulce do Prado Amato e Marcelo de Araujo, para reivindicar os documentos
pendentes para abertura da Hemodiálise em Campo Limpo Paulista, mostrando-se otimista quanto ao início do funcionamento desse centro. Fala que a saúde da cidade está
doente, pois em seis meses da atual gestão o Secretário da Saúde nada fez, mostrando-se
indignado com o descaso. Estende-se sobre o problema, citando o recente caso da munícipe Letícia Borges que deu à luz ao filho em casa, por incompetência dos médicos do
Hospital local. Cita outros casos, como o do senhor Augusto de Araujo, de uma mulher
e do Boldrin, com desfecho desfavorável ante a falta de ação da Saúde. Aborda ainda a
situação das vias públicas, que poderia ser amenizada com o uso do material fresa de
asfalto nos seus leitos carroçáveis. Diz que, juntamente com o Vereador Marcelo, conseguiu a doação para a cidade, porém a administração não foi retirar, alegando o valor
alto do frete. Com a palavra a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima cumprimenta
a todos e saúda os Vereadores Betinho e Dorval Augusto de Lima, este seu genitor, presentes no auditório. Dirige-se e mostra-se solidária com a condição da Vereadora Cristiane Friolim Damasceno, comentando caso em que também foi vítima de calúnia. Diante dos fatos, diz que não é fácil a Vereança, por incomodar pessoas com ideias estereotipadas que definem os Vereadores como ladrões, sem caráter e sem honra. Frisa que
caso a Vereadora Cristiane Friolim Damasceno tivesse cometido algum crime seria encaminhada para a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar e que não tem dúvidas
quanto ao caráter e honestidade da Vereadora. Agradece o senhor Estevão, presente no
auditório, que ao invés de fazer críticas nas redes sociais, teve a iniciativa de, em conjunto com outros moradores, fazer a limpeza da praça do Jardim Marsola. Estende-se
sobre a CEI e os comentários nas redes sociais, que não procedem, pois a Co missão é
imparcial e fará a apuração das irregularidades. Com a palavra o Vereador Marcelo de
Araujo cumprimenta a todos e parabeniza seu Assessor Parlamentar presente no auditório pela passagem do aniversário. Insiste nos inúmeros problemas e sofrimento enfrentados pelos moradores do Parque Santana, citando, como exemplo, o que ocorre
com uma residência da Rua 15, cuja conta de energia elétrica apresenta endereço pertencente a cidade de Francisco Morato, já o carne de IPTU com o mesmo endereço,
consta a cidade de Campo Limpo Paulista, o que paira dúvidas territoriais e a consequente dificuldade aos moradores de identificar em qual Município pleitear os serviços
públicos. Acrescenta que a placa de loteamento irregular afixada no Parque Santana só
piorou a situação dos moradores. Comenta obra paralisada no bairro Santa Branca,
que também está irregular e com placa advertindo sobre a circunstância. Estende-se
sobre as condições precárias das ruas não pavimentadas da cidade e os decorrentes
problemas. Aborda a Moção de Apelo para retornar a distribuição de cestas básicas às
pessoas carentes. Solidariza-se com a Vereadora Cristiane Friolim Damasceno a respeito da matéria veiculada em redes sociais, rogando à imprensa escrita e redes sociais da
internet para não veicular notícia sem comprovação dos fatos, por hostilizar os envolvidos. A seguir, ocorre substituição na Presidência, assumindo o Vice-Presidente, Vereador Marcelo de Araujo. Manifesta-se o titular, Vereador Denis Roberto Braghetti, na

tribuna, abordando sua ida, juntamente com o Vereador Paulo Pereira dos Santos, a
quem tece elogios pelo esforço a respeito, na DR 7 buscando a habilitação da clínica de
hemodiálise de Campo Limpo Paulista. Comenta sobre o ofício encaminhado ao Executivo nesta data solicitando informações a respeito do contrato emergencial 032/2017
firmado com a Jundi Frutas Comercio de Alimentos Ltda. sobre a Merenda Escolar.
Aborda ainda os esforços e trabalho desenvolvidos conjuntamente com a cidade de Várzea Paulista e Jundiaí para buscar melhorias, que cita, para a Marginal do Rio Jundiaí,
anunciando reunião que se fará com autoridades locais para apresentação de documentos que serão encaminhados ao Governo do Estado pleiteando a medida. 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 1.738 a 1.743 e 1.745 a 1.750 por urgência determinada
pelo número regimental de subscrições. A 1ª Secretaria efetua a leitura da seguinte Ordem do Dia: a) Projeto de Lei nº 2.730, do Vereador José Riberto da Silva, instituindo 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, denominando viela Beija
Flor a via que interliga as Ruas Sanhaço e Colibri, no Jardim Santa Lúcia; c) Projeto
de Lei nº 2.732, do Vereador Marcelo de Araujo, dispondo sobre a obrigatoriedade da
publicação no portal da transparência da Prefeitura Municipal das informações sobre a
aplicação dos recursos derivados de multas de trânsito no âmbito municipal; e d) Veto
parcial ao 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, este para discussão e votação únicas e os três primeiros itens para segunda discussão e votação. Após a leitura da Ordem do Dia, a Vereadora Ana Paula Casamassa de
Lima pede a palavra e requer a votação em bloco das Moções números 1.738 a 1.743 e
1.745 a 1.750. 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 2.730, passando para
sua segunda discussão, sem debates. Em segunda votação, o Projeto de Lei nº 2.730 é
aprovado por unanimidade. A seguir, o senhor Presidente coloca em apreciação o Projeto de Lei nº 2.731. Em segunda discussão, não ocorrem manifestações dos senhores
Vereadores. Segue com a segunda votação e o Projeto de Lei nº 2.731 é aprovado por
unanimidade. Passa-se à segunda discussão e votação do Projeto de Lei nº 2.732. Em
segunda discussão, não há manifestação dos Senhores Vereadores. Em votação, o Projeto de Lei nº 2.732 é aprovado por unanimidade. A seguir, aprecia-se o Veto Parcial ao
Projeto de Lei nº 2.720, ocorrendo a leitura do parecer escrito da Assessoria Jurídica.
A seguir, é colhido o parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação, favorável ao
Veto. Colocado em discussão, o Vereador-Autor da propositura, Marcelo de Araujo,
pede a palavra. Passa-se à votação secreta do Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 2.720,
sendo cada Vereador chamado a votar pela ordem alfabética da Folha de Presença, recebendo cédula própria, rubricada pelo Presidente. Encerrada a votação e depostos
todos os votos na urna sobre a Mesa, o Presidente, após proclamar a inutilização de
três cédulas sobrantes, convida os Vereadores Daniel Mantovani Lima e Jurandi Rodrigues Caçula para acompanharem a apuração. Efetuada a apuração, proclama a Presidência o resultado, treze votos pela rejeição do Veto, com o que é proclamado como rejeitado, por unanimidade. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicita à Comissão Permanente de Justiça e Redação parecer acerca do Bloco das Moções números 1.738 a

1.743 e 1.745 a 1.750, que opina pela aprovação. Em discussão única, ocorre substituição na Presidência, assumindo o Vice-Presidente, Vereador Marcelo de Araujo, para
manifestar-se na tribuna o titular, Vereador Denis Roberto Braghetti, após o que reassume os trabalhos. Pede a palavra a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima. Finalizada a discussão, o senhor Presidente coloca em votação única, o Bloco das Moções, que
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. Sem Vereadores inscritos para
falar e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradece a presença de todos e
declara encerrada a 9ª Sessão Ordinária da 13ª Legislatura, de cujos trabalhos foi lavrada a presente Ata, que aprovada na Sessão Ordinária de 27 de junho de 2017, vai
assinada pelos integrantes da Mesa.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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