ATA DA 022a. SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO
PAULISTA
- 13a. LEGISLATURA
Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, 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, 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 vigésima 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 senhor Presidente solicita e obtém,
em cumprimento ao Regimento Interno da Casa, a leitura do trecho da Bíblia Sagrada:
Provérbios Capítulo 11, Versículo 14. Prosseguindo com o Expediente, o Senhor Presidente coloca em discussão a Ata da vigésima primeira Sessão Ordinária, de 05 de dezembro de 2017, sem ocorrência de debates. Colocada em votação, a Ata é aprovada por
unanimidade de votos. Segue com a discussão da Ata da quarta Sessão Extraordinária,
de 05 de dezembro de 2017, sem ocorrência de debates. Colocada em votação, a Ata é
aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o senhor Presidente coloca em discussão a Ata da quinta Sessão Extraordinária, de 05 de dezembro de 2017, sem ocorrência
de debates. Colocada em votação, a Ata é aprovada por unanimidade de votos. A seguir,
o mesmo ocorre com relação a Ata da sexta Sessão Legislativa Extraordinária, de 09 de
janeiro de 2018: não há manifestações verbais na fase de discussão e a Ata é aprovada
por unanimidade de votos. Em seguida, o Senhor Presidente coloca à disposição do Plenário o Boletim Informativo nº 22, relativo ao período de seis de dezembro de dois mil e
dezessete a seis de fevereiro de dois mil e dezoito, 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, os Balancetes da Câmara Municipal referentes ao meses de dezembro/2017 e janeiro/2018. 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: números
8.988 a 8.990 do Vereador Marcelo de Araujo: 8.988, sugerindo a reforma e a revitalização do prédio do denominado “Mirante do Cristo Redentor”, localizado na Estrada da
Figueira Branca, criando um espaço cultural e nos finais de semana, a utilização da área
do estacionamento como área de food trucks; 8.989, propondo a implantação de ciclofaixa na pista de rolamento à esquerda, no sentido do fluxo do trânsito da Avenida Alfried
Krupp e da Avenida Marginal João Amato, contígua à área que se estende desde o terreno onde outrora situava o prédio da APAE até a praça do Teatro de Arena; 8.990,
indicando a revitalização do parque infantil situado na área de lazer instituída e localizada na entrada do bairro Parque Santana, e a instalação de uma academia ao ar livre
em espaço ali disponível; número 8.991 da Vereadora Cristiane Friolim Damasceno,
sugerindo implementar o benefício do Cartão Alimentação aos servidores públicos municipais, com adesão facultativa e crédito exclusivo para aquisição de gêneros alimentícios, devidamente reajustado; números 8.992 e 8.993 da Vereadora Dulce do Prado
Amato: 8.992, sugerindo a realização de serviços de roçada, capinação e de limpeza na

Praça Castelo Branco, localizada na área central de nossa cidade e 8.993, propondo operação tapa-buracos no leito carroçável da Rua Suiça, situada no Jardim Europa.Em
seguida, o senhor Presidente solicita ao segundo Secretário, Vereador Valdir Antonio
Arenghi, para que prossiga com a leitura das seguintes Indicações: números 8.994 a
8.996 da Vereadora Dulce do Prado Amato: 8.994, sugerindo serviços de roçada e capinação no acostamento e nas calçadas da Avenida dos Emancipadores; 8.995, propondo a
execução de serviços de capinação e de roçada na Avenida André Garcia, situada no
Parque Internacional; 8.996, indicando serviços de limpeza, de capinação e de roçada
nas vielas e praças públicas e retirada do mato que se acumula nas calçadas das vias
públicas situadas no Jardim Europa; números 8.997 e 8.998 do Vereador Denis Roberto
Braghetti: 8.997, sugerindo designar profissional responsável por solicitar, cobrar e
acompanhar a entrega dos medicamentos considerados de alto custo junto ao CEAF –
Componente Especializado de Assistência Farmacêutica – Unidade Campinas/SP, com
o objetivo de aprimorar estratégias que assegurem e ampliem o acesso da população aos
medicamentos; e 8.998, indicando seja realizado um trabalho intensivo, tipo Mutirão,
com o fim de efetuar as vistorias dos estabelecimentos comerciais de Campo Limpo Paulista exigidas para acelerar a liberação de alvarás de funcionamento dos comércios ou
renovação. 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: Projeto de Lei nº 2.778, do Executivo, instituindo a
ampliação do período de licença maternidade à servidora pública municipal para 180
(cento e oitenta dias) na forma que especifica, e dá outras providências; b) Projeto de
Lei nº 2.781, do Vereador Marcelo de Araujo, dispondo sobre o direito às mulheres de
estarem acompanhadas por pessoas de sua confiança e escolha, durante o trabalho de
pré-parto, parto e pós-parto imediato; c) Projeto de Lei nº 2.782, do Vereador Marcelo
de Araujo, que estabelece a obrigatoriedade, no hospital municipal e unidades básicas de
saúde, de fixarem em lugar visível lista dos médicos, odontólogos, enfermeiros, gerentes
ou gestores e demais servidores que estejam lotados nas unidades e que devam prestar
atendimento à população; d) Projeto de Lei nº 2.783, do Vereador Marcelo de Araujo,
que dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de cursos de primeiros socorros e prevenção de acidentes a pelo menos um funcionário das escolas, creches ou centros de educação infantil instalados no município de Campo Limpo Paulista e dá outras providências; e) Projeto de Lei nº 2.784, da Vereadora Cristiane Friolim Damasceno, que dispõe
sobre a inclusão da "Exposição De Ferreomodelismo de Campo Limpo Paulista" no Calendário Oficial de Eventos da Cidade; f) Projeto de Lei nº 2.785, da Vereadora Cristiane
Friolim Damasceno, que dispõe sobre a inclusão do "Encontro de Antigomobilismo de
Campo Limpo Paulista" no Calendário Oficial de Eventos da Cidade; g) Projeto de Lei
Complementar nº 644, do Executivo, que altera o art. 53, parágrafo 2º e inciso de I, II,
III e IV do Art. 53º da Lei Complementar 170, de 17 de Dezembro de 2001, que dispõe
sobre Isenções no Código Tributário Municipal; h) Projeto de Lei Complementar nº
645, do Executivo, acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 30 da Lei Complementar nº 121,
de 05 de março de 1999, que dispõe sobre regime e o crédito de outorga de concessão
para exploração e prestação de serviços públicos relativos ao sistema de transporte coletivo e dá outras providências; i) Veto Total ao Projeto de Lei nº 2.745 do Vereador Denis
Roberto Braghetti, que institui o Programa de Parcerias Pública Privadas – PPP – em
Campo Limpo Paulista; j) Moção nº 1.838, da Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima
e subscrita pelos demais Vereadores, que apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal por providências no sentido de interceder junto à Secretaria de Saúde para a celebração de um convênio junto com as cidades de Jarinu e Várzea Paulista para a criação
de um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas 24 horas (CAPS AD 24) na cidade; k) Moção nº 1.839, do Vereador Valdir Antonio Arenghi, e subscrita pelos demais

Vereadores, que apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal por providências
junto aos proprietários dos estabelecimentos comercias do município no sentido de promover a recuperação das calçadas danificadas; l) Moção nº 1.840, do Vereador Marcelo
de Araujo e subscrita pelos demais Vereadores, que apela ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito do Município por providências no sentido de que seja implantado, no Bairro
Parque Santana, eficiente sistema de placas indicadoras da denominação das vias públicas; m) Moção nº 1.841, do Vereador Marcelo de Araujo e subscrita pelos demais Vereadores, que apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município por providências
visando à construção de calçada (passeio público) no trecho compreendido entre o Parque Santana e a Escola ali existente; n) Moção nº 1.842, da Vereadora Dulce do Prado
Amato e subscrita pelos demais Vereadores, 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 Avenida João Amato (Marginal Rio Jundiaí); o) Moção nº 1.843, do Vereador Marcelo de Araujo e subscrita pelos demais Vereadores, que apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município para que interceda
junto a empresa concessionária Rápido Luxo Campinas, no sentido de promover melhores estudos quanto à atual regulamentação do cartão eletrônico de passe colocado à disposição dos usuários de Campo Limpo Paulista, fazendo cessar ou pelo menos diminuir
o intervalo de bloqueio de sua utilização para outra viagem; p) Moção nº 1.844, da Vereadora Cristiane Friolim Damasceno e subscrita pelos demais Vereadores, que aplaude
o Centro de Convivência do Idoso pela iniciativa e participação efetiva nos Jogos Regionais do Idoso - JORI, realizado recentemente na cidade de Itapeva, os atletas, comissão técnica e os professores; q) Moção nº 1.845, do Vereador Antonio Fiaz Carvalho e
subscrita pelos demais Vereadores, que aplaude a concessionária Cia. Piratininga de
Força e Luz (CPFL) no Município de Campo Limpo Paulista, pela atenção dispensada
ao pedido do Vereador, possibilitando mais uma opção de atendimento à população local; r) Moção nº 1.846, do Vereador Evandro Giora e subscrita pelos demais Vereadores, que apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito por providencias no sentido de que seja
implantado novamente no Município o serviço de Cata Treco; s) Moção nº 1.847, do
Vereador Denis Roberto Braghetti e subscrita pelos demais Vereadores, que apela ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito por providencias necessárias no sentido de solicitar e
viabilizar junto ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, adesão
ao Programa Federal Governo Eletrônico Serviço de Atendimento ao Cidadão-Gesac,
possibilitando conexão gratuita à internet banda larga às comunidades carentes de nosso
município, promovendo a necessária inclusão digital da população. Com a palavra a
Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima requer a dispensa da leitura do inteiro teor
dos Projetos de Lei números 2.778, 2.781 a 2.785, dos Projetos de Lei Complementar
números 644 e 645, do Veto Total ao Projeto de Lei nº 2.745, bem como das Moções números 1.838 a 1.847, lendo-se apenas as respectivas Mensagens ou Justificativas dos Projetos, o enunciado do Veto 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, do enunciado do Veto e das Ementas das Moções objetos do requerimento aprovado. Concluída a leitura, o Senhor Presidente coloca os Projetos de Lei números 2.778, 2.781 a 2.785 e os Projetos de Lei Complementar números 644 e 645 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 1.838 a
1.847 obtiveram as subscrições regimentais, são incluídas na Ordem do Dia. Coloca
também o Veto Total ao Projeto de Lei nº 2.745 à disposição da 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 o Vereador Leandro Bizetto agradece a presença de todos
e aborda a falta de limpeza e de manutenção da cidade, situação insustentável, diante do
abandono em que se encontra e das inúmeras reclamações que tem recebido dos moradores. Diz que a Prefeitura não consegue promover a limpeza da cidade e quando o faz,
é de maneira precária, citando como exemplo o serviço realizado na Rua Domingos de
Menezes. Comenta que não vê o pessoal da Frente de Trabalho nas ruas, que não tem
maquinário e que a Prefeitura não tem capacidade para realizar nada, acrescentando
tratar-se de vergonha para os Vereadores a insistente discussão desse assunto.Com a
palavra o Vereador Marcelo de Araujo agradece a presença de todos e aborda seu trabalho e suas visitas realizadas no mês de janeiro. Afirma que está concentrado em solução para os problemas, já que não vê sentido ficar só ficar discutindo o assunto buracos
e matos em todas as Sessões. Passa a sugerir que a Prefeitura faça um cronograma de
realização de limpeza em todos os bairros. Aborda três Projetos de Lei que apresentou
na Casa, todos de interesse público e pede aos colegas para que os analisem com apreço.
Comenta sobre os problemas dos moradores do Parque Santana, que tanto sofrem, passando a citar suas Indicações sobre o bairro, tão carente. Sem mais 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. A seguir, o senhor Presidente anuncia que na Ordem do Dia original não havia matéria para deliberação, para a qual foram transferidas do Expediente as Moções números 1.838 a 1.847 por contar com número regimental
de subscrições. Pede e obtém o uso da palavra a Vereadora Ana Paula Casamassa de
Lima e requer a votação em bloco das Moções números 1.838 a 1.847. 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. Em seguida, o Senhor Presidente coloca em apreciação
o bloco das Moções de números 1.838 a 1.847. 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 1.838 a 1.847 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 Marcelo de Araujo que aborda a reunião realizada com os Secretários buscando melhorias para a cidade. Diz que tomou conhecimento de que a Prefeitura está
para firmar contrato para solucionar os problemas das máquinas. Sem mais Vereadores inscritos para falar, o senhor Presidente agradece a presença de todos, declarando
encerrada a vigésima segunda Sessão Ordinária da 13ª Legislatura, de cujos trabalhos
foi lavrada a presente Ata, que aprovada na Sessão Ordinária de 20 de fevereiro de
2018, vai assinada pelos integrantes da Mesa.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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