ATA DA 021a. SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO
PAULISTA
- 13a. LEGISLATURA
Aos cinco dias do mês de dezembro 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 dez minutos, constata-se a presença dos Senhores Vereadores ANA PAULA CASAMASSA DE LIMA, ANTONIO FIAZ CARVALHO, CRISTIANE FRIOLIM DAMASCENO, DANIEL MANTOVANI
LIMA, DENIS ROBERTO BRAGHETTI, DULCE DO PRADO AMATO, EVANDRO
GIORA, JOSÉ RIBERTO DA SILVA, JURANDI RODRIGUES CAÇULA, MARCELO DE ARAUJO, PAULO PEREIRA DOS SANTOS, VALDIR ANTONIO ARENGHI
e MARIA DO ESPIRITO SANTO PARANHOS BIZZO, esta substituindo o Vereador
Leandro Bizetto que está licenciado por motivo de doença, 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 vigésima
primeira 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 senhor Presidente solicita e obtém, em cumprimento ao Regimento Interno da Casa, a leitura do trecho
da Bíblia Sagrada: Efésios, Capítulo 4, versículo 2. Em seguida, solicita a primeira Secretaria, Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima, a leitura do pedido de licença médica do Vereador Leandro Bizetto, por três dias, a partir de quatro de dezembro de
2017. Finalizada a leitura, o senhor Presidente proclama o deferimento da licença médica do Vereador Leandro Bizetto e a posse do suplente, Vereadora Maria do Espírito
Santo Paranhos Bizzo, em seu gabinete, dispensada das formalidades regimentais por já
as haver cumprido em oportunidade anterior. Prosseguindo com o Expediente, o Senhor Presidente coloca em discussão a Ata da décima nona Sessão Ordinária, de 07 de
novembro de 2017, sem ocorrência de debates. Colocada em votação, a Ata é aprovada
por unanimidade de votos. Segue com a discussão da Ata da vigésima Sessão Ordinária,
de 21 de novembro de 2017, sem ocorrências 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 21, relativo ao período de vinte e dois de novembro a cinco de dezembro de 2017, relatando as correspondências recebidas nesta
Casa Legislativa. A seguir, o senhor Presidente coloca à disposição do Plenário e da Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, o Balancete da Câmara Municipal referente
ao mês de novembro/2017. Prosseguindo com o Expediente, o Senhor Presidente solicita
à primeira Secretária, Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima, que faça a leitura das
seguintes Indicações ao Chefe do Executivo: número 8.972 dos Vereadores Evandro Giora e Marcelo de Araujo, sugerindo serviços de manutenção e de reparo no prédio da
Creche Municipal Yolanda Coccoza Moreira, situada no Distrito de Botujuru, a fim de
resolver as rachaduras e o vazamento de esgoto, além da substituição dos brinquedos
danificados; número 8.973 do Vereador Daniel Mantovani Lima, propondo serviços de
desobstrução, de limpeza e de conservação da boca de lobo e da calçada da Rua da
Américas, na altura do número 203, Vila Chacrinha, Botujuru; números 8.974 a 8.979
da Vereadora Cristiane Friolim Damasceno: 8.974, sugerindo a pavimentação asfáltica
da Rua Joaquim Pereira Pinto, localizada na região central do Município, bem como a
utilização de suas laterais para sediar feiras livres; 8.975, propondo a instalação de
uma área de lazer no final da Rua Rio Atibaia, situada no Jardim Santo Antonio 2, com
uma academia ao ar livre; 8.976, indicando a contratação de serviços de internet de boa
qualidade para as escolas e demais setores da rede municipal de educação; 8.977, pro-

pondo a instalação de uma área de lazer na Praça existente no Jardim Santa Catarina
para as crianças residentes no local e na região; 8.978, sugerindo adicional de insalubridade aos pintores do quadro funcional da Prefeitura Municipal; 8.979, indicando o
ensino da língua portuguesa para estrangeiros, notadamente aos haitianos aqui e na região instalados. Em seguida, o senhor Presidente solicita ao segundo Secretário, Vereador Valdir Antonio Arenghi, para que prossiga com a leitura das seguintes Indicações:
8.980 do Vereador Marcelo de Araujo, indicando a remessa ao Legislativo de Projeto de
Lei instituindo o Programa Municipal de Conservação e Manutenção de Estradas de
Terra e escoamento de águas pluviais, nos moldes da minuta que encaminha; números
8.981 a 8.986 da Vereadora Dulce do Prado Amato: 8.981, sugerindo serviços de capinação e de roçada na Avenida João Amato — Marginal do Rio Jundiaí nos dois sentidos –
Campo Limpo Paulista/Jundiaí e vice-versa; 8.982, sugerindo a execução de serviços de
capinação e de roçada em toda a extensão da Rua Águas da Prata, situada na Vila Constança, Distrito de Botujuru; 8.983, propondo serviços de roçada e de capinação nos passeios públicos da Avenida Alfried Krupp, no trecho compreendido entre o antigo Supermercado Dema e a Sabesp; 8.984, sugerindo a realização de serviços de capinação e
de limpeza das calçadas da Vila Tavares; 8.985, propondo a realização de serviços de
capinação nas calçadas da Vila Cardoso, bem como sua manutenção periódica; 8.986,
sugerindo serviços de roçada e de capinação da área do córrego existente no Jardim
Marsola; número 8.987 do Vereador Denis Roberto Braghetti, indicando a conservação
mecânica da Estrada do Barrocão, situada no Jardim Santa Maria. Em seguida, o Senhor Presidente passa a proclamar seu despacho favorável a todas as Indicações lidas,
encaminhando-as ao Chefe do Executivo. Prosseguindo, solicita ao Assessor Legislativo
a leitura das proposituras protocoladas na Casa, para conhecimento do Plenário, que
seguem: a)Projeto de Lei nº 2.774, da Vereadora Cristiane Friolim Damasceno, instituindo a campanha “Janeiro Branco” dentro do calendário oficial do Município de
Campo Limpo Paulista, no mês de janeiro; b) Projeto de Lei nº 2.775, da Vereadora
Cristiane Friolim Damasceno, instituindo no calendário oficial do Município de Campo
Limpo Paulista, o “Dia Municipal do Quebrando o Silêncio”, a ser celebrado no último
sábado do mês de agosto de cada ano; c) Projeto de Lei nº 2.776, do Vereador Marcelo
de Araujo, dispondo sobre a criação do programa “De Mãos dadas com o Esporte e com
o Lazer da minha cidade”; d) Projeto de Lei nº 2.777, da Vereadora Cristiane Friolim
Damasceno, instituindo na Administração Pública Municipal direta e indireta, quando
da realização de concurso público para provimento de cargos, a possibilidade de realização de prova em dia e horários compatíveis com o credo religioso dos candidatos; e) Projeto de Lei Complementar nº 642, do Executivo, dispondo sobre permuta de lote de terreno de propriedade da Municipalidade por lote de terreno de propriedade de Marcia
Arcanjo Caetano e Maria Filomena Caetano para fins de adequação viária; f) Moção nº
1.831, do Vereador Marcelo de Araujo, apelando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do
Município por providências urgentes para que seja realizado o competente serviço de
dedetização para o controle de pragas nas Unidades Básicas de Saúde do município e no
Hospital de Clinicas; g) Moção nº 1.832, do Vereador Marcelo de Araujo apelando ao
Excelentíssimo Prefeito Municipal por providências no sentido de fazer promover no
“Espaço La Casa” atividades de lazer para os moradores locais; h) Moção nº 1.833, dos
Vereadores Denis Roberto Braghetti, Dulce do Prado Amato, Evandro Giora e Marcelo
de Araujo, apelando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito por providencias no sentido de
realizar estudos buscando parceria e/ou convênio com a Cooperativa Vida Nova para
manter em atividade tão importante entidade; i) Moção nº 1.834, do Vereador Marcelo
de Araujo, apelando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que determine à
Secretaria de Serviços Urbanos adequada conservação mecânica da Estrada do Rossi e
das suas travessas, cascalhando os pontos críticos e instalando galerias de águas pluviais; j) Moção nº 1.835, do Vereador Evandro Giora, apelando ao Excelentíssimo Senhor

Governador do Estado de São Paulo por providências no sentido de fazer reduzir de
180 para 40 dias de afastamento - a chamada “duzentena”, a fim de atender a justa reivindicação dos Professores, notadamente os que pertencem à Categoria “O”, bem como
encaminhar à Assembleia Legislativa do Estado Projeto de Lei equiparando os direitos
dos Professores temporários aos efetivos; k) Moção nº 1.836, do Vereador Evandro Giora, apelando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito por providencias no sentido de que seja
cobrado dos responsáveis da Gerencia Regional INSS – Jundiaí e Superintendência Regional do Estado de São Paulo, o retorno dos agendamentos de pericias em nosso município, um serviço essencial para que as pessoas não tenham que se deslocar para outras
cidades distantes; l) Moção nº 1.837, do Vereador José Riberto da Silva, de votos de pesar à família do brilhante Radialista Maurício de Oliveira. Com a palavra a Vereadora
Ana Paula Casamassa de Lima requer a dispensa da leitura do inteiro teor dos Projetos
de Lei números 2.774 a 2.777, do Projeto de Lei Complementar nº 642, bem como das
Moções números 1.831 a 1.837, lendo-se apenas as respectivas Mensagens ou Justificativas dos Projetos e as Ementas das Moções, tendo em vista que os Senhores Vereadores
receberam cópias de todas proposituras. Colocado o requerimento verbal apresentado
pela Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima em discussão, não há debates. Em votação, o requerimento é aprovado por unanimidade de votos. A seguir, o Senhor Presidente solicita ao Assessor Legislativo a leitura das Mensagens ou Justificativas dos Projetos
e das Ementas das Moções objetos do requerimento aprovado. Concluída a leitura, o
Senhor Presidente coloca os Projetos de Lei números 2.774 a 2.777 e o Projeto de Lei
Complementar número 642 à disposição das Comissões Permanentes da Casa para elaboração de pareceres, iniciando-se pela Comissão de Justiça e Redação e tendo em vista
que as Moções números 1.831 a 1.837 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 Cristiane Friolim Damasceno
agradece a presença de todos e esclarece que não tomou conhecimento do Decreto nº
3.580, datado de 30 de novembro de 2017, do Executivo, antes de ser protocolado nesta
Casa. Parabeniza a Presidente do Conselho Municipal de Educação, Adriane Avila Nogueira, por protocolar documento através do qual se manifesta contra o referido Decreto, do qual também discorda a Vereadora. Explica diretrizes das Leis 11.738 e 9.334 que
contrapõe o Decreto. Diz que o Município passa por dificuldades na área de educação e
que os professores não são ouvidos sobre assuntos pertinentes. Fala da necessidade do
dialogo entre a Secretaria Municipal de Educação, o Conselho Municipal de Educação,
a Comissão de Educação do Legislativo e o professor, buscando ouvir e atender a demanda do servidor da educação. Com a palavra o Vereador Evandro Giora agradece a
presença de todos e aborda o “modus operandi” do Executivo, truculento e autoritário,
retirando os direitos dos Servidores e agora dos Professores. Aponta vários problemas
constatados nas creches e escolas municipais, inclusive falta de alimentos para crianças,
enquanto o Executivo faz contratação de Formador por duzentos e quarenta mil, valor
que considera altíssimo, ao invés de utilizar e valorizar a mão de obra local, profissionais
comprometidos com a Educação. Finaliza, frisando que se os funcionários da Educação
não se mobilizarem no começo do ano letivo não serão ouvidos. Com a palavra o Vereador Marcelo de Araujo, cumprimenta a Mesa e a assistência. Faz apelo ao Executivo
para promover a adequada manutenção das Estradas do Município que estão abandonadas. Parabeniza a Secretaria de Serviços Urbanos pelo excelente serviço realizado na
Rua São Benedito, situada na Estância São Paulo, rogando que a medida possa servir de
referência para outros bairros que denomina e que apresentam o mesmo problema.
Aborda sua Indicação que encaminha minuta ao Executivo sobre Programa Municipal
de Recuperação de Estrada e estende-se sobre o assunto. Insiste em apelar ao Executivo
para que, antes do final de ano, época das chuvas, determine a realização de reparos

emergenciais nas vias públicas intransitáveis dos bairros que cita. Com a palavra a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima cumprimenta todos e justifica sua frequência no
Hospital das Clínicas no período da tarde, como estagiária, por estar prestes a concluir
o curso de Enfermagem, sua segunda graduação. Diz que por frequentar o hospital como aluna, sabe das dificuldades ali encontradas, mas garante que todos pacientes são
atendidos e aqueles que recebem atendimento de emergência ou urgência são medicados
e numa eventual falta de alguns medicamentos, esses são substituídos, não havendo
qualquer prejuízo à população. Reconhece as mudanças realizadas pelo novo Secretário
de Saúde, dr. Luiz Angelo e parabeniza os funcionários do Hospital de Clínicas, principalmente o corpo de enfermagem, que mesmo em número reduzido, fazem um trabalho
com muita dedicação. A seguir, ocorre substituição na Presidência, assumindo o VicePresidente, Vereador Marcelo de Araujo, para manifestar-se na tribuna o Vereador
Denis Roberto Braghetti. Manifesta-se o Vereador Denis Roberto Braghetti e agradece a
presença de todos. Aborda o eficiente trabalho realizado pela Câmara, a qual, de maneira responsável, promoveu a redução de seu Orçamento e fez a devolução antecipada do
valor de um milhão e seiscentos mil reais para a Prefeitura que poderá ser utilizado
ainda no ano corrente, sugerindo a destinação da verba para a aquisição de ambulâncias e para o pagamento do décimo terceiro salários dos funcionários públicos. Agradece
os Vereadores e funcionários pelo apoio e comprometimento pelas coisas da Câmara,
augurando ao Prefeito que faça uso da verba com o mesmo comprometimento. Repudia
o Decreto do Executivo que vai de encontro aos interesses dos Professores, contrapondo
e desrespeitando legislação municipal. Diz que o Decreto é equivocado, elaborado por
equipe despreparada, apelando ao Prefeito para sua revogação. 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 primeira Secretaria a leitura da Ordem do Dia original composta pelo
seguintes: a) Projeto de Lei nº 2.766, do Vereador Marcelo de Araujo, criando o Programa “De Mãos dadas com o Esporte e com o Lazer da Minha Cidade”, para segunda
discussão e votação; b) Projeto de Lei nº 2.769, da Vereadora Cristiane Friolim Damasceno, instituindo a Semana de orientação e prevenção da gravidez na adolescência no
âmbito do Município de Campo Limpo Paulista e dá outras providências, para segunda
discussão e votação; c) Projeto de Lei nº 2.770, do Vereador Marcelo de Araujo, obriga a
concessionária de energia elétrica a disponibilizar em seu sítio eletrônico os repasses à
Prefeitura referentes à contribuição de iluminação pública, para primeira discussão e
votação; d) Projeto de Lei nº 2.772, do Vereador Denis Roberto Braghetti, dispõe sobre
controle de ruídos e poluentes tóxicos da frota de veículos em uso do transporte coletivo
e de carga utilizados pela administração pública e por autorização do Executivo, para
primeira discussão e votação; e e) Projeto de Lei nº 2.773, do Executivo, cria o programa Mais Empresas, Mais Empregos, para primeira discussão e votação. Finalizada a
leitura, a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima pede o uso da palavra e requer a
imposição do regime de urgência, para que fossem apreciados em discussão e votação
únicas, aos Projetos de Lei números 2.7770, 2.772, 2.773, já constantes na Ordem do Dia,
2.774, 2.775, 2.776 e 2.777 e ao Projeto de Lei Complementar número 642, levados ao
conhecimento do Plenário no Expediente, e a votação em bloco das Moções números
1.831 a 1.837. Em seguida, o senhor Presidente submete ao Plenário o requerimento
verbal apresentado pela Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima, passando-se à sua
discussão, sem debates. Em votação, é aprovado por unanimidade o requerimento verbal apresentado pela Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima. A seguir, o senhor
Presidente coloca em apreciação o primeiro item da Ordem do Dia, Projeto de Lei nº
2.766, para deliberação em segundo turno. Submetido a segunda discussão, não há ma-

nifestação dos Senhores Vereadores. Em segunda votação, o Projeto de Lei nº 2.766 é
aprovado por unanimidade. Em seguida, o Projeto de Lei nº 2.769 também é aprovado,
sem debates na respectiva fase de segunda discussão. A seguir, o senhor Presidente coloca em apreciação o Projeto de Lei nº 2.770, sob regime de urgência declarada pelo Plenário. Solicita ao Assessor Legislativo a leitura do parecer jurídico exarado ao Projeto
em exame. Em seguida, colhe os pareceres verbais das Comissões Permanentes de Justiça e Redação, de Finanças, Contas e Orçamento e de Obras e Serviços Públicos, que
opinam pela aprovação da matéria. Serve para a Comissão de Obras e Serviços Públicos, como secretária “ad-hoc”, a Vereadora Maria do Espirito Santo Paranhos Bizzo.
Em discussão única, manifesta-se o Vereador Marcelo de Araujo. Submetido em votação única, o Projeto de Lei nº 2.770 é aprovado por unanimidade. Em sequência, passase à deliberação do Projeto de Lei nº 2.772 também sob regime de urgência. O senhor
Presidente solicita ao Assessor Legislativo a leitura do parecer jurídico exarado ao Projeto em exame. Em seguida, o senhor Presidente colhe os pareceres verbais das Comissões de Justiça e Redação, de Finanças, Contas e Orçamento e de Educação, Cultura,
Esportes e Meio Ambiente, cada qual a seu turno e sem divergência opinando pela
aprovação do Projeto. Submetido o Projeto de Lei nº 2.772 em discussão única, manifesta-se o Vereador Denis Roberto Braghetti. Submetido em votação única, é aprovado por
unanimidade o Projeto de Lei nº 2.772. Aprecia-se o Projeto de Lei nº 2.773 em regime
de urgência. O Senhor Presidente solicita ao Assessor Legislativo a leitura do parecer da
Assessoria Jurídica ao Projeto de Lei nº 2.773, após sua leitura, solicita os pareceres
verbais das Comissões de Justiça e Redação, de Finanças, Contas e Orçamento e de
Obras e Serviços Públicos, que manifestam sua aquiescência à matéria. Serve a Vereadora Maria do Espírito Santo Paranhos Bizzo como secretária “ad-hoc” da Comissão de
Obras e Serviços Públicos. A seguir, os Vereadores Evandro Giora, Marcelo de Araujo,
Denis Roberto Braghetti e Maria do Espírito Santo Paranhos Bizzeto se manifestam na
fase de discussão única do Projeto de Lei nº 2.773. Em votação única, é o Projeto de Lei
nº 2.773 aprovado por unanimidade. Segue, em apreciação o Projeto de Lei nº 2.774, sob
regime de urgência, o senhor Presidente solicita ao Assessor Legislativo que faça a leitura do parecer jurídico ao Projeto em exame. Finalizada a leitura do parecer, 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 são favoráveis ao Projeto,
pelo voto unânime. A Vereadora Maria do Espírito Santo Paranhos Bizzo serve como
terceiro membro “ad-hoc” para a Comissão de Saúde e Assistência Social. Em discussão
única, manifesta-se a Vereadora Cristiane Friolim Damasceno. Em votação única, é o
Projeto de Lei nº 2.774 aprovado por unanimidade. A seguir, o senhor Presidente coloca
em apreciação o Projeto de Lei nº 2.775, sob regime de urgência, determinando ao Assessor Legislativo a leitura do respectivo parecer jurídico. Finalizada a leitura, prossegue o senhor Presidente e colhe os pareceres verbais das Comissões de Justiça e Redação, de Finanças, Contas e Orçamento e de Saúde e Assistência Social, cujos Vereadores
integrantes votam pela aprovação da matéria. Para a Comissão de Saúde e Assistência
Social o senhor Presidente nomeia “ad-hoc” a Vereadora Maria do Espírito Santo Paranhos Bizzo como terceiro membro “ad-hoc”. Submetido o Projeto de Lei nº 2.775 à discussão única, manifesta-se a Vereadora Cristiane Friolim Damasceno. Submetido à votação única, é o Projeto de Lei nº 2.775 aprovado por unanimidade. A seguir, aprecia-se
o Projeto de Lei nº 2.776, em regime de urgência, sendo efetuada a leitura do parecer da
Assessoria Jurídica. A seguir, o senhor Presidente passa a colher, ante a ausência de
forma escrita, os pareceres verbais das Comissões de Justiça e Redação e de Finanças,
Contas e Orçamento, que são produzidos favoravelmente à aprovação da matéria, pelo
voto unânime. Prosseguindo, vai o Projeto de Lei nº 2.776 submetido à discussão única,
sem manifestações dos senhores Vereadores. Submetido à votação única, resulta aprovado, sem divergência, o Projeto de Lei nº 2.776. O senhor Presidente coloca em apreci-

ação o Projeto de Lei nº 2.777, determinando ao Assessor Legislativo a leitura do competente parecer jurídico. Efetuada a leitura, passa a colher, ante a falta de forma escrita,
os pareceres verbais das Comissões de Justiça e Redação e de Finanças, Contas e Orçamento, que são favoráveis à matéria. Em seguida, não há debates na fase de discussão
única do Projeto de Lei nº 2.777. Prosseguindo com a votação única, dela é o Projeto de
Lei nº 2.777 aprovado por unanimidade. O senhor Presidente coloca em apreciação o
Projeto de Lei Complementar nº 642. Efetuada a leitura do parecer jurídico ao Projeto
de Lei Complementar nº 642, o senhor Presidente passa a colher, ante a falta de forma
escrita, os pareceres verbais das Comissões de Justiça e Redação, de Finanças, Contas e
Orçamento e de Obras e Serviços Públicos, que são favoráveis à matéria, servindo para
a terceira Comissão, como secretária “ad-hoc”, a Vereadora Maria do Espirito Santo
Paranhos Bizzo. Em discussão, não há debates dos senhores Vereadores. Em votação, o
Projeto de Lei Complementar nº 642 é aprovado por unanimidade. Prosseguindo com a
Ordem do Dia, o Senhor Presidente coloca em apreciação o bloco das Moções de números 1.831 a 1.837. Solicita o parecer verbal da Comissão Permanente de Justiça e Redação ao bloco das Moções, que opina favoravelmente. Em discussão única, não há manifestação dos senhores Vereadores. Em votação única, o bloco das Moções números 1.831
a 1.837 é aprovado por unanimidade. Esgotada a pauta, o Senhor Presidente anuncia a
Fase de Explicação Pessoal, cujos Vereadores interessados em se manifestar deverão
inscrever-se junto ao 2º Secretário da Mesa. Manifesta-se o Vereador Antonio Fiaz Carvalho e transmite a família enlutada as mais sinceras condolências pelo falecimento da
funcionária Ana da Prefeitura, em 13 de novembro, solicitando um minuto de silêncio
em sua homenagem, no que foi atendido. Manifesta-se o Vereador Marcelo de Araujo e
aborda sua preocupação quanto à manutenção das Estradas, disponibilizando, a quem
possa interessar, cópia do Programa de Recuperação de Estrada que vai anexo a sua
Indicação para o Prefeito. Pede o apoio e os esforços dos Vereadores junto ao Executivo
buscando o desassoreamento dos canais do Jardim Marchetti para evitar alagamentos.
Sem Vereadores inscritos para falar, o senhor Presidente convoca os Vereadores para a
4ª Sessão Extraordinária a ser realizada no dia 12 de dezembro, às 18h30, para apreciação do Projeto de Lei que dispõe sobre o Plano Plurianual e para a 5ª Sessão Extraordinária a ser realizada na mesma data, às 19h30, para apreciação do Projeto de Lei
sobre o Orçamento para 2018. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente agradece a presença de todos, declarando encerrada a vigésima primeira Sessão Ordinária
da 13ª Legislatura, de cujos trabalhos foi lavrada a presente Ata, que aprovada na Sessão Ordinária de 06 de fevereiro de 2018, vai assinada pelos integrantes da Mesa.-.-.-.-.-.-

_______________________________
____________________________

_______________________________

_______________________________

