CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
PAUTA
16 SESSÃO ORDINÁRIA
13a. LEGISLATURA
26 DE SETEMBRO DE 2017 - 19:00 horas
a.

EXPEDIENTE
ATAS DE SESSÕES ANTERIORES:
Da 14ª Sessão Ordinária, de 29/08/2017.

CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA:
- Boletim Informativo nº 16/2017
(período de 13 a 29/09/2017.
- Eventual leitura de correspondência extra-boletim

BALANCETES:
----------------

INDICAÇÕES:
Nº 8.916, do Vereador Daniel Mantovani
Nº 8.917, do Vereador Prof. Evandro
Nº 8.918, da Vereadora Dulce Amato
Nº 8.919, da Vereadora Dulce Amato
Nº 8.920, da Vereadora Dulce Amato
Nº 8.921, do Vereador Denis Roberto Braghetti
Nº 8.922, do Vereador Denis Roberto Braghetti
REQUERIMENTOS:
---------

PROJETOS RECEBIDOS (leitura para conhecimento):
Moção nº 1.803, da Verª Dulce Amato
Moção nº 1.804, do Ver. Marcelo de Araujo

leitura de eventuais projetos extra pauta

 (Colocar os projetos à disposição das Comissões, iniciando p/ CJR)

ASSUNTOS GERAIS
(falar sobre qualquer assunto de interesse público)
Inscrição mediante assinatura do livro c/ Secretário)

ORDEM DO DIA

SEM MATÉRIA

EXPLICAÇÃO PESSOAL
Uso da palavra p/ justificar atitudes pessoais
Inscrição mediante assinatura no livro c/ Secretário.
Sala das Sessões, 25 de setembro de 2017.

DENIS ROBERTO BRAGHETTI
Presidente

INDICAÇÃO Nº 8.916
Assunto: CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS

Senhor Presidente:
CONSIDERANDO que a Estrada Santa Madalena, situada na
Estância São Paulo, e as ruas do bairro Saint James I e II ainda não são pavimentadas;
CONSIDERANDO que, com a intensa circulação de veículos e a
ausência de manutenção periódica, as condições de trânsito dessas vias públicas de piso de
terra ficam sobremaneira prejudicada;
CONSIDERANDO que nos períodos de estiagem, essas vias
públicas de terra ficam tomadas por poeiras, terras soltas e buracos, circunstâncias que
afetam notadamente as ruas do bairro Saint James, nos trechos percorridos por linha de
ônibus, só agravando a situação;

CONSIDERANDO que além de comprometer a finalidade inerente
de cada via pública, a situação também atinge a higiene doméstica dos moradores, gera
problemas respiratórios na população advindos da poeira e afeta a visibilidade, colocando
em risco a integridade de todos;
CONSIDERANDO o justo e reiterado clamor dos moradores por
soluções urgentes,
INDICO ao Senhor Prefeito Municipal a conveniência e a
necessidade de determinar, em caráter emergencial, providências visando realizar serviços
de conservação na Estrada Santa Madalena, situada na Estância São Paulo, e nas ruas do
bairro Saint James I e II, notadamente nos trechos percorridos pelas linhas de ônibus, através
do motonivelamento dos seus leitos carroçáveis, bem como pulverizar água com o caminhão
pipa nos seus pisos de terra, para assim minimizar os problemas apontados e oferecer
melhores condições de trânsito para os locais.
Campo Limpo Paulista, 04 de setembro 2017.

Daniel Mantovani
Vereador

DESPACHO – Encaminha-se ao Senhor Prefeito Municipal
Sala das Sessões,
_________________________
Presidente

INDICAÇÃO Nº 8.917
Assunto: TRANSPORTE COLETIVO

Senhor Presidente:
CONSIDERANDO
que a empresa Rápido Luxo Campinas é a
concessionária responsável pelo transporte coletivo de nossa cidade, porquanto presta serviço de
relevante importância para nossa população;
CONSIDERANDO que os usuários do transporte coletivo de nossa cidade
vêm reclamando da falta de prestação de serviço de qualidade e eficiência no atendimento por parte
dessa Concessionária, que denota descaso por parte do poder público
CONSIDERANDO que as queixas se referem principalmente à
superlotação dos ônibus da linha Campo Limpo Paulista/Jundiaí – Via Marginal, nos horários
considerados de picos, impossibilitando o embarque dos passageiros, os quais são compelidos a
aguardar o próximo coletivo, que também chega superlotado, repetindo-se a situação;
CONSIDERANDO que por essa razão, ocorrem muitos casos de atraso
nos horários de entrada no trabalho desses passageiros, culminando ou não com advertências ou
mesmo demissões, de conformidade com a compreensão e sensibilidade de seus empregadores, além
de implicar em fator para impedimento de contratação de nossos munícipes na região de Jundiaí,
totalmente inconveniente numa época de crise econômica onde o desemprego é ameaçador,

INDICO ao Senhor Prefeito Municipal a conveniência e a
necessidade de determinar providências junto à concessionária Rápido Luxo Campinas no
sentido de que sejam disponibilizados mais veículos (ônibus) para executar o itinerário da
linha de ônibus intermunicipal Campo Limpo Paulista/Jundiaí – Via Marginal, diariamente
e nos horários considerados de picos, assegurando aos usuários do transporte coletivo
daquela linha intermunicipal um serviço público de qualidade, para que possam viajar
tranquilamente.
Campo Limpo Paulista, 13 de setembro 2017.

Professor Evandro
Vereador

DESPACHO – Encaminha-se ao Senhor Prefeito Municipal

INDICAÇÃO

Sala das Sessões,
_________________________
Presidente

Nº 8.918
Assunto: CONSERVAÇÃO DE VIA PUBLICA

Senhor Presidente:
CONSIDERANDO que as vias públicas DO Parque Iramaia estão
necessitando de conservação mecânica, pois estão em precárias condições de tráfego;

CONSIDERANDO que os moradores do local reivindicam pertinentes
providências da Prefeitura, para a conservação mecânica das referidas vias públicas,

INDICO ao senhor Prefeito Municipal a conveniência e a necessidade
de determinar providências visando a conservação mecânica das vias públicas do Parque
Iramaia que estão em precárias condições de tráfego, limpeza e cascalhamento de seus leitos
carroçáveis, atendendo por essa forma as reivindicações de seus moradores a respeito.

Campo Limpo Paulista, 20 de setembro de 2017.

DULCE AMATO
Vereadora

DESPACHO - Encaminhe-se ao Senhor Prefeito Municipal
Sala das Sessões,
----------------------------------------Presidente

INDICAÇÃO Nº 8.919

Assunto: CONSERVAÇÃO DE VIA PÚBLICA

Senhor Presidente:

CONSIDERANDO o péssimo estado de conservação em que se
encontram as ruas do bairro Parque Niagará;
CONSIDERANDO que a situação impossibilita o trânsito seguro de
veículos, notadamente nos dias chuvosos, pelas vias pública do bairro;

CONSIDERANDO

que se avolumam queixas e reclamações a

respeito.

I N D I C O ao senhor Prefeito Municipal a conveniência e a
necessidade de determinar providências no sentido de que sejam realizadas obras de
motonivelamento, de limpeza e cascalhamento em todas as vias públicas do bairro Parque
Niagará, para melhorar as condições de trânsito do bairro, em atenção as justas reclamações
de seus moradores.

Campo Limpo Paulista, 20 de setembro de 2017.

DULCE AMATO
Vereadora

DESPACHO - Encaminhe-se ao Senhor Prefeito Municipal
Sala das Sessões,
----------------------------------------Presidente

INDICAÇÃO Nº 8.920

Assunto: CONSERVAÇÃO DE VIA PÚBLICA

Senhor Presidente:

CONSIDERANDO que a Estrada dos Ipês, localizada no bairro do
Moinho, não vem recebendo a devida atenção do Poder Público;
CONSIDERANDO que o estado lastimável de seu leito carroçável
incomoda sobremaneira seus moradores;
CONSIDERANDO que os moradores reclamam a respeito,

I N D I C O ao senhor Prefeito Municipal a conveniência e a
necessidade de determinar providências visando a conservação mecânica – motonivelamento
da Estrada dos Ipês, situada no bairro do Moinho, bem como a limpeza e o cascalhamento de
seu leito carroçável, em atenção às justas e pertinentes reivindicações dos moradores por
melhoria das condições de trânsito do local.

Campo Limpo Paulista, 20 de setembro de 2017.

DULCE AMATO
Vereadora

DESPACHO - Encaminhe-se ao Senhor Prefeito Municipal
Sala das Sessões,
----------------------------------------Presidente

INDICAÇÃO Nº 8.921

Assunto: SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

Senhor Presidente:
CONSIDERANDO que placas indicando limites de velocidade
diferentes estão afixadas na Rodovia Edgar Máximo Zambotto, no trecho denominado
“Estrada Velha”, uma vez que na direção Campo Limpo Paulista/ São Paulo/Cajamar a
indicação é de 80 km, e no sentido inverso, em direção a Campo Limpo Paulista, é
estabelecido o limite de 60 km;
CONSIDERANDO que além de confundir os condutores de
veículos, tornando o trânsito perigoso, a circunstância favorece a aplicação de multas,
segundo as reclamações havidas a respeito,
I N D I C O ao senhor Prefeito Municipal a conveniência e a
necessidade de determinar providências junto ao DER – Departamento de Estradas de
Rodagem buscando padronizar o limite de velocidade estabelecido para a Rodovia Edgard
Mázimo Zamboto, no trecho conhecido como “Estrada Velha” e nas duas direções de
trânsito, uma vez que na direção Campo Limpo Paulista/ São Paulo/Cajamar a indicação é
de 80 km, e no sentido inverso, em direção a Campo Limpo Paulista, é estabelecido o limite
de 60 km, confundindo os motoristas e favorecendo a aplicação de multas, adequando a
sinalização de placas ali implantada de maneira a indicar um único limite de velocidade
estabelecido para aquele tipo de rodovia.
Campo Limpo Paulista, 20 de setembro de 2017.

DENIS ROBERTO BRAGHETTI
Vereador

DESPACHO - Encaminhe-se ao Senhor Prefeito Municipal
Sala das Sessões,
----------------------------------------Presidente

INDICAÇÃO Nº 8.922

Assunto: CONSERVAÇÃO DE VIA PÚBLICA

Senhor Presidente:
CONSIDERANDO que a Rua Clarina Alexandrina Souza
permanece sem pavimentação asfáltica;
CONSIDERANDO que essa via pública sofre com os efeitos da
erosão, apresentando valas em seu leito carroçável, que o tornam em precárias condições de
trânsito;
CONSIDERANDO que para oferecer condições de trafegabilidade
para referida via pública é imprescindível a adoção da medida ora sugerida,
I N D I C O ao senhor Prefeito Municipal a conveniência e a
necessidade de determinar providências no sentido de que seja o leito carroçável da Rua
Clarina Alexandrina Souza, antiga Rua 7 do Parque Santana, dotado com cascalho para
evitar a erosão que provoca valetas no seu piso e melhorar as condições de trânsito do local
em benefício aos deslocamentos de seus moradores.
Campo Limpo Paulista, 20 de setembro de 2017.

DENIS ROBERTO BRAGHETTI
Vereador

DESPACHO - Encaminhe-se ao Senhor Prefeito Municipal
Sala das Sessões,
----------------------------------------Presidente

MOÇÃO nº 1.803
(Aplauso)

CONSIDERANDO a participação do Grupo Conviver da Melhor
Idade nos jogos regionais do idoso realizado na cidade de Itapetininga, no período de 31 de
agosto a 03 de setembro de 2017, com setenta e dois (72) atletas, entre mulheres e homens;
CONSIDERANDO que além dos atletas, essa delegação esportiva
campo-limpense era composta também pela coordenadora senhora Lucianie Esperança e
pela Comissão Técnica e Administrativa, somando-se sete (07) pessoas;
CONSIDERANDO que, motivo de nosso orgulho, as equipes do
Conviver da Melhor Idade participaram das seguintes modalidades: Atletismo feminino e
masculino; Coreografia, Bocha, Buraco, Dama, Dança De Salão, Tênis De Mesa Masculino
e Feminino, Voley Categoria A Masculino, Voley Categoria A Feminino, Voley Categoria
B Feminino, Natação Feminino E Masculino, Malha, Domino Feminino E Masculino,
Xadrez Masculino E Feminino;
CONSIDERANDO que obtiveram excelentes resultados as
modalidades: Atletismo Feminino – medalha de ouro e prata; Atletismo masculino –
medalha de bronze e quinto lugar; Coreografia – medalha de ouro; Dança de Salão –
medalha de prata; Tenis de Mesa Masculino – medalha de prata; Voley Feminino Categoria
B – medalha de prata; Natação/Nado de Costa Feminino – medalha de ouro;
CONSIDERANDO que as modalidades Bocha alcançou o 6º lugar;
Dama alcançou o 5º lugar; Tenis de Mesa Feminino – 4º lugar; Natação Feminino/ Nado
Livre – 3º lugar; Dominó – 7º lugar;
CONSIDERANDO que as equipes campeãs garantiram à Campo
Limpo Paulista vagas na Final Estadual dos Jogos, que será realizada na cidade de
Sertãozinho nos dias 04 a 08 de outubro, projetando estadualmente o nome de nossa cidade
no cenário esportivo dos idosos;
CONSIDERANDO que esses resultado têm, à sua retaguarda, todo
um trabalho de orientação, dedicação, suporte e apoio;
CONSIDERANDO que esses jogos, mais do que resultados e pódios,
estimulam a população idosa à prática de atividades esportivas, elevam a autoestima e
procuram reforçar a convivência entre eles,

Por todas as razões acima expostas,

(Moção 1.803, fls. 02)

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA aplaude
os atletas do Conviver da Melhor Idade, além da Comissão Técnica e Administrativa e a
Coordenadora, senhora Lucianie Esperança, participantes dos Jogos Regionais do Idoso
realizados na cidade de Itapetininga, no período de 13 de agosto a 03 de setembro,
estendendo os aplausos às equipes que participarão da Final Estadual dos Jogos que
ocorrerão na cidade de Sertãozinho nos dias 04 a 08 de outubro, projetando o nome de
Campo Limpo Paulista além fronteiras no cenário esportivo para os idosos, motivo de nosso
orgulho.
Com cópia de inteiro teor à Coordenadora do grupo Conviver da
Melhor Idade, senhora Lucianie Esperança, rogando-lhe transmitir nossos aplausos a todos
que participaram daquele evento esportivo para os idosos.
Campo Limpo Paulista, 22 de setembro de 2015.

DULCE AMATO
Vereadora

Vereadores Subscritores:
ANA PAULA CASAMASSA DE LIMA
Vereadora

ANTONIO FIAZ CARVALHO
Vereador

CRISTIANE FRIOLIM DAMASCENO
Vereadora

DANIEL MANTOVANI DE LIMA
Vereador

DENIS ROBERTO BRAGHETTI
Vereador

JOSÉ RIBERTO DA SILVA
Vereador

LEANDRO BIZETTO
Vereador

PAULO PEREIRA DOS SANTOS
Vereador

EVANDRO GIORA
Vereador

JURANDI RODRIGUES CAÇULA
Vereador

MARCELO DE ARAÚJO
Vereador

VALDIR ANTONIO ARENGHI
Vereador

MOÇÃO

N º 1.804
(repúdio)

CONSIDERANDO as reiteradas e insistentes rogativas do signatário
apresentadas e encaminhas ao Executivo através de Indicações e Moções, solicitando
providências da administração pública no sentido de aceitar a doação pelo Grupo CCR do
material “fresa de asfalto” a ser aplicada nos trechos críticos das vias públicas de chão de
terra de nossa cidade, a fim de restabelecer as condições de trânsito desses locais;
CONSIDERANDO que essas prerrogativas do Vereador não lograram
efeito e a Administração Pública, até o momento, não atendeu os anseios da população,
porquanto as vias públicas ainda permanecem em chão de terra, intransitáveis;
CONSIDERANDO que os moradores das vias públicas não
pavimentadas sofrem durante largo tempo com o
impressionante número de buracos,
alguns autênticas “crateras”, ora repletos de lama, ora de poeira, que se espalha pela via
pública, fazendo quase insustentável a situação, sem merecer a sensibilidade do Executivo
Municipal para com esses inconvenientes e incômodos por que passam;
CONSIDERANDO que se o Executivo valesse da fresa de asfalto
sugerida pelo signatário, essas vias públicas provavelmente estariam em condições melhores
de trafegabilidade, beneficiando nossa população;
CONSIDERANDO que os moradores e usuários dessas vias públicas
de piso de terra não merecem continuar sofrendo, estando já a fazer jus, da parte da
Administração Pública, mais atenção e maiores cuidados, uma vez que a estação das chuvas
se aproxima, só fazendo piorar a situação constatada;
Pelas razões acima expostas,
A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA repudia
o Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município por não atender aos pedidos escritos
formulados pelo signatário, através de Moções e Indicações, que dizem respeito a aceitação
pelo Executivo da doação do material “fresa de asfalto” a ser aplicado nos trechos críticos
de vias públicas não pavimentadas, uma vez que a situação dessas vias públicas de piso de
terra de nossa cidade, notadamente as do Parque Santana, apresenta-se insustentável, sem
merecer a sensibilidade do Executivo Municipal para com os inconvenientes e incômodos
por que passam os seus moradores em razão do impressionante número de buracos, alguns
autênticas “crateras”, ora repletos de lama, ora de poeira, que se espalha pelos seus leitos
carroçáveis, com tendência a piorar com a aproximação da estação das chuvas.
Campo Limpo Paulista, 25 de setembro de 2017.
Marcelo de Araujo
Vereador

Moção nº 1.804 – Subscrições - fls. 02)

ANA PAULA CASAMASSA DE LIMA
Vereadora

ANTONIO FIAZ CARVALHO
Vereador

CRISTIANE FRIOLIM DAMASCENO
Vereadora

DANIEL MANTOVANI DE LIMA
Vereador

DENIS ROBERTO BRAGHETTI
Vereador

EVANDRO GIORA
Vereador

JURANDI RODRIGUES CAÇULA
Vereador

PAULO PEREIRA DOS SANTOS
Vereador

DULCE DO PRADO AMATO
Vereadora

JOSÉ RIBERTO DA SILVA
Vereador

LEANDRO BIZETTO
Vereador

VALDIR ANTONIO ARENGHI
Vereador

