ATA DA 012a. SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO
PAULISTA
- 13a. LEGISLATURA
Ao primeiro dia do mês de agosto 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 quinze 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 décima 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: Salmos 37,
versículos 27 ao 29, por intermédio do Vereador Valdir Antonio Arenghi. Prosseguindo
com o Expediente, o Senhor Presidente coloca em discussão a Ata da 10ª Sessão Ordinária, de 13 de junho de 2017, sem ocorrência de debates. Colocada em votação, a Ata é
aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, coloca em discussão a Ata da 2ª Sessão Extraordinária, de 27 de junho de 2017, sem ocorrência de debates. Colocada em
votação, a Ata é aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, é colocada em discussão a Ata da 11ª Sessão Ordinária, de 27 de junho 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 12, relativo ao
período de vinte e oito de junho a primeiro de agosto de 2017, relatando as correspondências recebidas pela Câmara Municipal. Coloca também à disposição do Plenário,
bem como da Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, o Balancete da Câmara Municipal, referente ao mês de junho/2017. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicita à 1ª
Secretária que faça a leitura das Indicações ao Chefe do Executivo que seguem: números 8.877 e 8.878 do Vereador Valdir Antonio Arenghi: 8.877, sugerindo providências no
sentido de intensificar a segurança nas imediações das escolas de nossa cidade, através
da designação de policiamento ostensivo por rondas; 8.878, propondo a manutenção da
rede de iluminação pública da Alameda Campinas e da Rua Josefina B, localizadas no
Jardim Guanciale, de maneira a substituir as lâmpadas queimadas e iluminar adequadamente essas vias públicas; números 8.879 a 8.882 da Vereadora Dulce do Prado Amato: 8.879, indicando operação tapa buracos em todas as vias públicas do Parque Loja da
China; 8.880, sugerindo providências no sentido de que sejam realizados serviços de
tapa buracos em toda a extensão da Rua Bezerra de Menezes, situada entre a Vila Cardoso e a Vila São Paulo; 8.881, propondo serviços de conservação da Avenida Adherbal da Costa Moreira, através do recapeamento de seu leito carroçável, em toda sua extensão; 8.882, propondo o recapeamento do leito carroçável da Avenida Alfried Krupp,
no trecho compreendido desde o antigo Supermercado Dema até o início da Estrada da
Bragantina, para que seu leito carroçável receba nova camada. Atendendo solicitação
do Senhor Presidente, são lidas pelo 2º Secretário as Indicações seguintes: números
8.883 e 8.884 da Vereadora Dulce do Prado Amato: 8.883, propondo a realização da
operação tapa-buracos nas Ruas Bauru e Águas da Prata, situadas na Vila Constança,
recuperando a cobertura asfáltica dos seus leitos carroçáveis; 8.884, indicando a reali-

zação de serviços de conservação e de manutenção no escadão que interliga as Ruas
Ágata e Acácio de Oliveira, no Jardim Marchetti; números 8.885 a 8.887 do Vereador
Denis Roberto Braghetti: 8.885, sugerindo instituir espaço permanente em nossa cidade
destinado a abrigar uma praça de alimentação, dentro das normas e padrões preestabelecidos e com as devidas medidas de regulamentação, com várias opções de alimentos,
seja nas atividades de lanches, seja na gastronomia básica; 8.886, solicitando providências visando implementar alteração no trânsito da Rua dos Ferroviários, adotando sentido único de direção que melhor convier e o estacionamento de veículos em apenas um
lado da pista de rolamento e 8.887, propondo os seguintes serviços: - limpeza e capinação das áreas críticas do Distrito de Botujuru, rondas policiais e da guarda municipal
com motocicletas, reparo e troca de lâmpadas nas vias públicas e acessos, monitoramento, através de Blitz, das seis áreas de acesso: saída de Francisco Morato, saída do
bairro do Moinho, Rua Fatustino Bizetto, Estrada velha do Botujuru, Atibaia e Campo
Largo/Jarinu, regularização da situação dos B.O, mapeamento das áreas de risco e
criação de um canal direto com a Polícia Militar e Guarda Municipal. 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 das Moções e Mensagens do Projeto recebidos e protocolados que seguem: a) Projeto de Lei nº 2.744, do Executivo, que autoriza o
Poder Executivo a instituir Fundação Pública de Saúde da região de Campo Limpo Paulista; b) Moção nº 1.770, do Vereador Denis Roberto Braghetti, de apelo ao Excelentíssimo Senhor Secretário Estadual de Segurança para que promova o aumento do contingente da Polícia Militar e Polícia Civil de Campo Limpo Paulista; c) Moção nº 1.771,
dos Vereadores Denis Roberto Braghetti e Marcelo de Araujo, de apelo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campo Limpo Paulista para que determine à Secretaria de Serviços Urbanos providências no sentido de que sejam realizados serviços urgentes de conservação da Estrada Cassatella, notadamente no trecho que interliga a Rua
dos Araçás com a Estrada Aksel Ernits; d) Moção nº 1.772, do Vereador Valdir Antonio
Arenghi, de apelo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal por providências juntamente ao Departamento de Trânsito visando a alteração do trânsito na Rua Armando
Sales de Oliveira, que se desenvolve em declive acentuado e ora comporta mão dupla de
direção, adotando mão única para descer, de forma a melhor organizar o fluxo de veículos nessa via pública; e) Moção nº 1.773, do Vereador Denis Roberto Braghetti, de
aplausos à Faculdade Campo Limpo Paulista –FACCAMP, na pessoa de sua Diretora e
Professora Mestre Patrícia Gentil, pela evolução experimentada nos último anos, a qual
certamente possibilitará seja a Instituição elevada a Centro Universitário, sendo motivo
de orgulho para toda a comunidade campolimpense; f) Moção nº 1.774, do Vereador
Marcelo de Araujo, de apelo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campo
Limpo Paulista por providências no sentido de desenvolver gestões junto à concessionária SABESP objetivando solucionar, com urgência, o preocupante problema do saturamento da rede de esgotos implantada nas casas da Rua Laerte Monteiro e limítrofe,
pelos fundos, do terreno da municipalidade localizado em área de preservação, situada
entre o Jardim São Conrado e o Jardim Santa Catarina; g) Moção nº 1.775, do Vereador
Marcelo de Araujo, de apelo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município por providências no sentido de que seja implantado, em todos os bairros da cidade, eficiente
sistema de placas indicadoras da denominação das vias públicas; h) Moção nº 1.776, da
Vereadora Dulce do Prado Amato, de apelo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que determine à Secretaria de Serviços Urbanos o desassoreamento e a limpeza de todos os córregos e canais existentes em nosso município, bem como a capinação de
suas margens; i) Moção nº 1.777, do Vereador Marcelo de Araujo, de aplausos ao Conse-

lho de Pastores de Campo Limpo Paulista, por seu Pastor Presidente Hermenegildo
Cândido de Oliveira Martins, pela organização da 5ª Marcha para Jesus no dia 29 de
julho último. 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 da Mensagem do Projeto de Lei nº 2.744 e das Ementas
das Moções números 1.770 a 1.777, objetos do requerimento aprovado, no que foi atendido. Solicita, ainda, a leitura do inteiro teor do Projeto de Resolução nº 393, da Comissão Especial de Inquérito objeto do Requerimento nº 2.565, para apurar irregularidades
do Executivo a respeito das “Nomeações retroativas de servidores, ofensa a princípios
constitucionais da administração, nepotismo e eventual dano ao erário” , juntamente
com o seu Relatório Final de 38 páginas, que é efetuada pelo Assessor Jurídico. Em seguida, o Senhor Presidente explica que o Projeto de Lei nº 2.744, que institui a Fundação da Saúde, deverá ir à audiência pública com data a ser designada e em seguida à
disposição das Comissões Permanentes da Casa para elaboração de pareceres, iniciando-se pela Comissão de Justiça e Redação. Proclama também que, tendo as Moções
números 1.770 a 1.777 obtido 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. Sem Vereadores inscritos para o uso da palavra, o Senhor Presidente suspende os trabalhos por cinco 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. A 1ª Secretaria efetua a leitura da seguinte Ordem do Dia: a) VETO TOTAL AO PROJETO
DE LEI Nº 2.731, do Ver. José Riberto da Silva, que denomina Beija Flor viela do Jardim Santa Lúcia, para discussão e votação únicas (voto secreto); b) VETO TOTAL AO
PROJETO DE LEI Nº 2.732, do Ver. Marcelo de Araujo, que obriga disponibilizar informações sobre aplicação dos recursos de multas de trânsito no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal, para discussão e votação únicas (Voto Secreto); c) PROJETO DE LEI N° 2.740, do Executivo, dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências, para primeira discussão e votação. A seguir, o senhor Presidente esclarece que, além das matérias constantes na Ordem do Dia original, foram incluídas e serão deliberadas as Moções de números 1.770 a 1.777 transferidas do Expediente por urgência determinada pelo número regimental de subscrições.
Pede a palavra a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima e requer a imposição do
regime de urgência ao Projeto de Resolução nº 393, para que esse fosse incluído na Ordem do Dia e apreciado em discussão e votação únicas, bem como a votação em bloco
das Moções números 1.770 a 1.777. 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. A seguir, o
senhor Presidente passa para o primeiro item da Ordem do Dia, colocando o Veto Total
ao Projeto de Lei nº 2.731, 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, não há manifestação dos senhores Vereadores. Passa-se à
votação secreta do Veto Total ao Projeto de Lei nº 2.731, 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 so brantes, convida os
Vereadores Evandro Giora e José Riberto da Silva para acompanharem a apuração.
Efetuada a apuração, proclama o Presidente o resultado, dando o Veto Total ao Projeto
de Lei nº 2.731 como mantido, por unanimidade. A seguir, aprecia-se o Veto Total ao

Projeto de Lei nº 2.732, ocorrendo a leitura do parecer escrito da Assessoria Jurídica. A
seguir, é colhido o parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação, exarado unanimemente favorável ao Veto. Passando à fase de discussão única ao Veto Total ao Projeto de
Lei nº 2.732, manifesta-se o Vereador Marcelo de Araujo. A seguir, vai submetido o
Veto Total ao Projeto de Lei nº 2.732 à votação única e secreta. Em seguida, são chamados os Vereadores, um a um, pela ordem alfabética, para distribuição de cédulas previamente rubricadas pelo Presidente. Transcorre normalmente a votação, votando todos
os Vereadores presentes. Em seguida, o Presidente proclama a inutilização de três cédulas confeccionadas à maior e convida os Vereadores Dulce do Prado Amato e Paulo Pereira dos Santos para acompanharem a apuração. Passa-se à apuração pela Mesa, sendo
proclamado o resultado, dando o Veto Total ao Projeto de Lei nº 2.732 como rejeitado
pela maioria de onze (11) votos a dois (02). Prosseguindo com a Ordem do Dia, o senhor
Presidente coloca em apreciação o Projeto de Lei nº 2.740. Solicita então, ao Assessor
Legislativo, a leitura do parecer jurídico ao Projeto em exame. Em seguida, o Senhor
Presidente solicita os pareceres verbais das Comissões de Justiça e Redação e de Finanças, Contas e Orçamento que opinam pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.740. A
seguir, vai submetido o Projeto de Lei nº 2.740 a primeira discussão, sem debates. Em
primeira votação, o Projeto de Lei nº 2.740 é aprovado por unanimidade. Em seguida,
aprecia-se o Projeto de Resolução nº 393, que aprova o Relatório Final da Comissão Especial de Inquérito, objeto do Requerimento nº 2.565 e o Senhor Presidente solicita ao
Assessor Legislativo a leitura do parecer da Assessoria Jurídica ao Projeto em exame.
Colocado em discussão única, manifestam-se, sucessivamente, os Vereadores Leandro
Bizetto, Ana Paula Casamassa de Lima, Marcelo de Araujo e Denis Roberto Braghetti,
este se manifesta na tribuna após verificar substituição na Presidência, assumindo o Vice-Presidente, retomando os trabalhos em seguida. Colocado em votação única, o Projeto de Resolução nº 393 é aprovado por unanimidade, inclusive votando o Presidente,
atingindo a matéria o quórum qualificativo de dois terços dos votos favoráveis. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicita à Comissão Permanente de Justiça e Redação parecer acerca do Bloco das Moções números 1.770 a 1.777, que opina pela aprovação. Em
discussão única, não há manifestação dos senhores Vereadores. A seguir, 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 12ª Sessão
Ordinária da 13ª Legislatura, de cujos trabalhos foi lavrada a presente Ata, que aprovada na Sessão Ordinária de 15 de agosto de 2017, vai assinada pelos integrantes da Mesa.-
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