ATA DA 023a. SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO
PAULISTA
- 13a. LEGISLATURA
Aos vinte 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 vinte 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 terceira 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:
Salmo 28, capítulo 7. Prosseguindo com o Expediente, o Senhor Presidente coloca em
discussão a Ata da vigésima segunda Sessão Ordinária, de 06 de fevereiro de 2018, 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 01, relativo ao período de sete a vinte de fevereiro de dois mil e dezoito, relatando as correspondências recebidas nesta Casa Legislativa. 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
8.999, do Vereador Marcelo de Araujo, sugerindo a recuperação dos leitos da Estrada
da Granja, da Rua Coronel Victor Atolino e da Rua do Palma, situadas no Pau Arcado,
através do motonivelamento do seu piso de terra; números 9.000 e 9.001 do Vereador
Denis Roberto Braghetti: 9.000, propondo a construção de uma faixa elevada na Avenida Adherbal da Costa Moreira, com altura igual a da calçada defronte ao número 545;
e 9.001, sugerindo a instalação de faixa de parada exclusiva de motos à frente dos demais veículos e atrás da faixa de pedestres para espera nos semáforos das principais ruas e avenidas de nossa cidade.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 2.786, do Vereador Marcelo de Araujo, que dispõe sobre o bilhete único especial para os jovens por
ocasião do primeiro emprego; b)Projeto de Decreto Legislativo nº 211, do Vereador
Evandro Giora, que dispõe sobre a concessão do título de cidadania campo-limpense ao
Sr. José Albino Ferreira (Jello); c) Projeto de Decreto Legislativo nº 212, do Vereador
Marcelo de Araujo, que dispõe sobre a concessão do título de cidadania campo-limpense
à Senhora Miriam Riberto da Silva; d) Projeto de Decreto Legislativo nº 213, do Vereador Daniel Mantovani Lima, que dispõe sobre a concessão do título de cidadania campolimpense à Senhora Rosalina Yosko Kawamoto Honorato; e) Projeto de Decreto Legislativo nº 214, do Leandro Bizetto, que dispõe sobre a concessão do título de cidadania
campo-limpense ao Dr. Marcos Jessé Micheletto de Souza; f) Projeto de Decreto Legislativo nº 215, da Vereadora Dulce do Prado Amato, que dispõe sobre a concessão do título
de cidadania campo-limpense à Senhora Lourdes Vieira Pereira Fernandes; g) Projeto

de Decreto Legislativo nº 216, do Vereador José Riberto da Silva, que dispõe sobre a
concessão do título de cidadania campo-limpense ao Sr. Irvando Vicente Pereira (Wando); h) Projeto de Decreto Legislativo nº 217, do Vereador Valdir Antonio Arenghi, que
dispõe sobre a concessão do título de cidadania campo-limpense ao Sr. Walter Simões
Neves; i) Projeto de Decreto Legislativo nº 218, do Vereador Evandro Giora, que dispõe
sobre a concessão do título de cidadania campo-limpense ao Sr. Laszlo Richard Dezsy;
j) Projeto de Decreto Legislativo nº 219, do Vereador Paulo Pereira dos Santos, que dispõe sobre a concessão do título de cidadania campo-limpense ao Sr.Gevair Antonio Salgado de Castro; k) Moção nº 1.848, do Vereador Marcelo de Araujo, que apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito para que determine à Secretaria de Serviços Urbanos as medidas necessárias para o desassoreamento, capinação, limpeza e recuperação das margens do córrego Mãe Rosa; l) Moção nº 1.849, do Vereador Marcelo de Araujo, que apela ao Prefeito Municipal para que sejam tomadas medidas cabíveis no sentido de fazer
realizar serviços de capinação, roçada e desassoreamento das margens do Rio Jundiái,
notadamente nas imediações do Jardim Marchetti, minimizando assim os problemas da
população do bairro; m) Moção nº 1.850, do Vereador Marcelo de Araujo, que apela ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que sejam tomadas providencias no sentido de fazer realizar serviços de capinação e de roçada do mato nas laterais das estradas
Bragantina e Figueira Branca, tornando mais confortável e seguro o caminhar dos pedestres pelos locais; n) Moção nº 1.851, do Vereador Denis Roberto Braghetti, que apela
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que sejam tomadas providencias no
sentido de realizar os necessários serviços de manutenção nas dependências da EMEI
André Zilioli; e o) Moção nº 1.852, da Vereadora Dulce do Prado Amato, que apela ao
Senhor Prefeito Municipal para que sejam tomadas medidas cabíveis no sentido de fazer
realizar serviços de capinação e roçada nas rotatórias do bairro Vista Alegre, bem como
do “Escadão” que interliga as Ruas Campina Grande e Teófilo Otoni. Com a palavra a
Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima requer a dispensa da leitura do inteiro teor
dos Projetos de Lei número 2.786 e de Decreto Legislativo números 211, 212, 213, 214,
215, 216, 217, 218 e 219, bem como das Moções números 1.848, 1.849, 1.850, 1.851 e
1.852, 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 Justificativas dos Projetos e das Ementas das Moções objetos
do requerimento aprovado. Concluída a leitura, o Senhor Presidente coloca os Projetos
de Lei número 2.786 e de Decreto Legislativo números 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217,
218 e 219 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 1.848 a 1.852 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 o Vereador Marcelo de Araujo agradece a presença de
todos. Fala do último episódio que foi envolvido, em cujo momento fez um desabafo na
rede social e foi infeliz em parte de seu pronunciamento, gerando alguns contrangimentos, mas que pediu desculpas aos seus eleitores e demais munícipes, pelo mesmo canal.
Que o fato, pelo qual levou ao desabafo, foi grave no Hospital das Clínicas, porém não
culpa a equipe médica, que não tem condições para trabalhar. Salienta que é preciso
mais atenção, pois, como Vereador, se sente impotente, pois não é fácil presenciar uma
morte.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 quó-

rum legal para deliberações, reabre-se a sessão, já em fase de Ordem do Dia. O senhor
Presidente solicita à primeira Secretaria que faça a leitura da Ordem do Dia, no que foi
atendido, composta pelos seguintes: a) 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 e pós-parto, para primeira discussão e votação; b) Projeto de Lei º 2.782, do Vereador Marcelo de Araujo, estabelece a
obrigatoriedade da afixação de lista dos médicos, odontólogos, enfermeiros, gerentes ou
gestores e demais servidores que prestam atendimento à população, em local visível, nas
unidades básicas de saúde e hospital, para primeira discussão e votação; c) 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 por pelo menos um
funcionário das escolas, creches ou centros de educação infantil do Município, para primeira discussão e votação; d) Projeto de Lei nº 2.784, da Verª Profª Cristiane Damasceno, incluindo a Exposição de Ferreomodelismo no calendário oficial de eventos de Campo Limpo Paulista, para primeira discussão e votação; e) Projeto de Lei nº 2.785, da
Verª Profª Cristiane Damasceno, incluindo o Encontro de Antigomobilismo no calendário oficial de eventos de Campo Limpo Paulista, para primeira discussão e votação; f)
Projeto de Lei Complementar nº 645, da Verª Profª Cristiane Damasceno, que altera a
Lei Complementar nº 121, sobre regime e crédito de outorga de concessão para exploração e prestação de serviços públicos relativos ao sistema de transporte coletivo, para
primeira discussão e votação; g) Projeto de Decreto Legislativo nº 210, da Verª Profª
Cristiane Damasceno, concedendo título de cidadania campo-limpense à senhora Dra.
Promotora de Justiça, Alice Monteiro de Melo Sampaio Camargo, para discussão e
votação únicas (Voto Secreto).A seguir, a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima solicita e obtém o uso da palavra e requer regime de urgência aos Projetos de Decreto Legislativo números 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218 e 219, para que fossem deliberados na Sessão desta data em discussão e votação secreta únicas, e a votação em bloco das
Moções números 1.848 a 1.852. Em seguida, o senhor Presidente submete ao Plenário o
requerimento verbal apresentado pela Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima, passando-se a 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, o
Projeto de Lei nº 2.781, em primeiro turno. 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 Permanentes de Justiça e Redação, de Finanças,
Contas e Orçamento e de Saúde e Assistência Social que opinam pela aprovação da matéria. Em primeira discussão, manifestam-se os Vereadores Marcelo de Araujo e Ana
Paula Casamassa de Lima. Submetido em primeira votação, o Projeto de Lei nº 2.781 é
aprovado por unanimidade. Em sequência, passa-se à deliberação do Projeto de Lei nº
2.782 em primeiro turno. O senhor Presidente solicita ao Assessor Legislativo a leitura
do parecer jurídico exarado ao Projeto em exame. O Senhor Presidente passa a colher os
pareceres verbais das Comissões Comissões Permanentes de Justiça e Redação, de Finanças, Contas e Orçamento e de Saúde e Assistência Social que votam pela aprovação
da matéria. Em primeira discussão, não há debates dos senhores Vereadores. Em primeira votação, é o Projeto de Lei nº 2.782 aprovado por unanimidade. Prosseguindo,
aprecia-se o Projeto de Lei nº 2.783 em primeiro turno. O senhor Presidente solicita ao
Assessor Legislativo a leitura do parecer jurídico exarado ao Projeto em exame, após o
que, anuncia que foram apresentadas duas Emendas ao Projeto de Lei nº 2.783, solicitando ao Assessor Legislativo a leitura da Emenda nº 01, no que foi atendido. Em seguida, o senhor Presidente colhe o parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação que é
favorável à Emenda nº 01, por unanimidade. Prosseguindo, coloca em discussão a
Emenda nº 01, manifestando-se o Vereador Marcelo de Araujo. Segue com a votação da

Emenda nº 01, que é aprovada por unanimidade. Aprecia-se , a seguir, a Emenda nº 02
apresentada ao Projeto de Lei nº 2.783; o Assessor Legislativo efetua sua leitura. Em
seguida, a Comissão de Justiça e Redação exara parecer, a pedido do Presidente, verbal
e favorável à Emenda nº 02, que, em seguida, é submetida à discussão, sem debates, e a
votação, restando aprovada por unanimidade. Prossegue com a apreciação do Projeto
de Lei nº 2.783 já emendado. O senhor Presidente colhe os pareceres verbais das Comissões de Justiça e Redação, de Finanças, Contas e Orçamento, de Educação, Cultura,
Esportes e Meio Ambiente e de Saúde e Assistência Social cada qual a seu turno e sem
divergência opinando pela aprovação do Projeto. Submetido o Projeto de Lei nº 2.783
em primeira discussão, não há manifestação dos senhores Vereadores. Submetido em
primeira votação, é aprovado por unanimidade o Projeto de Lei nº 2.783. Prosseguindo
com a Ordem do Dia, o senhor Presidente coloca em apreciação o Projeto de Lei nº
2.784, em primeiro turno. 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, de Finanças, Contas e Orçamento e de
Educação, Cultura, Esportes e Meio Ambiente que opinam pela aprovação do Projeto
de Lei nº 2.784. A seguir, vai submetido o Projeto de Lei nº 2.784 a primeira discussão,
sem manifestações verbais dos senhores Vereadores. Em primeira votação, o Projeto de
Lei nº 2.784 é aprovado por unanimidade. Dando sequência à Ordem do Dia, o Senhor
Presidente solicita ao Assessor Legislativo a leitura do parecer da Assessoria Jurídica ao
Projeto de Lei nº 2.785. Em seguida, o Senhor Presidente solicita os pareceres verbais
das Comissões Permanentes de Justiça e Redação, de Finanças, Contas e Orçamento e
de Educação, Cultura, Esportes e Meio Ambiente, todos pela aprovação do Projeto de
Lei nº 2.785. Colocado em primeira discussão, não ocorrem manifestações dos senhores
Vereadores. Colocado em primeira votação, o Projeto de Lei nº 2.785 é aprovado por
unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente coloca em apreciação o Projeto de Lei
Complementar nº 645, também em primeiro turno. O Senhor Presidente solicita, então,
ao Assessor Legislativo a leitura do parecer jurídico ao Projeto de Lei Complementar nº
645. Em seguida, solicita os pareceres verbais das Comissões Permanentes de Justiça e
Redação, de Finanças, Contas e Orçamento e de Obras e Serviços Públicos, que opinam
favoravelmente. Colocado em primeira discussão, não há registro de manifestação dos
Senhores Vereadores. Colocado em primeira votação, o Projeto de Lei Complementar nº
645 é aprovado por unanimidade. A seguir, passa-se à deliberação, em urgência, do
Projeto de Decreto Legislativo nº 210. O Senhor Presidente anuncia que cópia do parecer escrito da Assessoria Jurídica sobre o Projeto em exame foi distribuída aos Vereadores, portanto, dispensada a sua leitura. Em seguida, o Senhor Presidente anuncia os pareceres escritos e favoráveis das Comissões Permanentes de Justiça e Redação e de Finanças, Contas e Orçamento ao Projeto de Decreto Legislativo nº 210. Colocado em discussão única o Projeto de Decreto Legislativo nº 210, não há manifestação dos Senhores
Vereadores. Em votação única e secreta, determina o Presidente a chamada pela ordem
alfabética para a distribuição de cédulas previamente rubricadas e desenvolvimento da
votação. Transcorre normalmente a votação, votando todos os Vereadores presentes,
após o que o Presidente proclama a inutilização de três cédulas confeccionadas à mais.
Passa-se à apuração pela Mesa, o Senhor Presidente convida os Vereadores Antonio
Fiaz Carvalho e José Riberto da Silva para acompanhar a contagem dos votos. Concluído o escrutínio, o Projeto de Decreto Legislativo nº 210 é aprovado por unanimidade,
conseguindo atingir o quórum de dois terços dos votos favoráveis. Aprecia-se o Projeto
de Decreto Legislativo nº 211, em urgência. O Senhor Presidente anuncia que cópia do
parecer escrito da Assessoria Jurídica sobre o Projeto em exame foi distribuída aos Vereadores, portanto, dispensada a sua leitura. Em seguida, anuncia os pareceres escritos e
favoráveis das Comissões Permanentes de Justiça e Redação e de Finanças, Contas e
Orçamento ao Projeto de Decreto Legislativo nº 211. Submetido o Projeto de Decreto

Legislativo nº 211 à discussão única, não há manifestações dos senhores Vereadores.
Colocado em votação secreta e única, é realizada a chamada nominal dos Senhores Vereadores pela primeira Secretária para votação, com distribuição de cédulas previamente rubricadas pelo Presidente. Transcorre normalmente a votação, votando todos os Vereadores presentes. Concluído o escrutínio, o Senhor Presidente convida os Vereadores
Jurandi Rodrigues Caçula e Leandro Bizetto para realizar a apuração dos votos. Concluída a apuração, o senhor Presidente declara que o Projeto de Decreto Legislativo nº
211 está rejeitado por não conseguir atingir o quórum qualificativo de dois terços dos
votos favoráveis, obtendo oito (08) votos favoráveis e cinco (05) contrários. Prosseguindo
com a Ordem do Dia, o Senhor Presidente coloca em discussão única e votação secreta o
Projeto de Decreto Legislativo nº 212. O Senhor Presidente anuncia que cópia do parecer escrito da Assessoria Jurídica sobre o Projeto em exame foi distribuída aos Vereadores, portanto, dispensada a sua leitura. A seguir, anuncia os pareceres escritos e favoráveis das Comissões Permanentes de Justiça e Redação e de Finanças, Contas e Orçamento. Colocado o Projeto em discussão única, não há manifestação dos Senhores Vereadores. Passa-se à votação secreta do Projeto de Decreto Legislativo nº 212, 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 senhor Presidente, após proclamar a inutilização de três cédulas
sobrantes, convida os Vereadores Cristiane Friolim Damasceno e Evando Giora para
acompanhar a apuração. Efetuada a apuração, o senhor Presidente declara aprovado o
Projeto de Decreto Legislativo nº 212, por ter conseguido alcançar o quórum qualificativo de dois terços dos votos favoráveis, com nove (09) votos favoráveis e quatro (04) contrários.Prosseguindo, o Senhor Presidente coloca em deliberação do Plenário o Projeto
de Decreto Legislativo nº 213, em urgência, e anuncia que cópia do parecer escrito da
Assessoria Jurídica sobre o Projeto em exame foi distribuída aos Vereadores, portanto,
dispensada a sua leitura. Em seguida, anuncia os pareceres escritos e favoráveis das
Comissões Permanentes de Justiça e Redação e de Finanças, Contas e Orçamento ao
Projeto em exame. Em discussão única, não há manifestação dos senhores Vereadores.
Passa-se a votação secreta do Projeto de Decreto Legislativo nº 213, 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 senhor Presidente, após proclamar a inutilização de três cédulas
confeccionadas a mais, convida os Vereadores Daniel Mantovani de Lima e Dulce do
Prado Amato para acompanhar a apuração. Efetuada a apuração, proclama o senhor
Presidente aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 213, por unanimidade, conseguindo a matéria o quórum qualificativo de dois terços dos votos favoráveis. O Senhor
Presidente submete à apreciação do Plenário o Projeto de Decreto Legislativo nº 214 e
anuncia que cópia do parecer escrito da Assessoria Jurídica sobre o Projeto em exame
foi distribuída aos Vereadores, portanto, dispensada a sua leitura. Em seguida, anuncia
os pareceres verbais e favoráveis das Comissões Permanentes de Justiça e Redação e de
Finanças, Contas e Orçamento à matéria. O senhor Presidente submete o Projeto de
Decreto Legislativo nº 214 à discussão única, não havendo manifestações dos senhores
Vereadores. Passa-se a votação secreta do Projeto de Decreto Legislativo nº 214, 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 senhor Presidente, após proclamar a inutilização de três
cédulas confeccionadas a mais, convida os Vereadores José Riberto da Silva e Paulo
Pereira dos Santos para acompanhar a apuração. Efetuada a apuração, o senhor Presidente proclama o resultado, anunciando como aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 214, à unanimidade, conseguindo a matéria o quórum qualificativo de dois terços
dos votos favoráveis. Aprecia-se o Projeto de Decreto Legislativo nº 215, em urgência. O

Senhor Presidente anuncia que cópia do parecer escrito da Assessoria Jurídica sobre o
Projeto em exame foi distribuída aos Vereadores, portanto, dispensada a sua leitura. Em
seguida, proclama que as Comissões Permanentes de Justiça e Redação e de Finanças,
Contas e Orçamento, apresentaram pareceres escritos e favoráveis a matéria. Colocado,
a seguir, em discussão única, não há manifestação dos Senhores Vereadores. Colocado
em votação secreta e única, é realizada a chamada nominal dos Senhores Vereadores
pela primeira Secretária para votação, com distribuição de cédulas previamente rubricadas pelo Presidente. Transcorre normalmente a votação, votando todos os Vereadores
presentes. Concluído o escrutínio, o Senhor Presidente convida os Vereadores Antonio
Fiaz Carvalho e Jurandi Rodrigues Caçula para realizar a apuração dos votos. Concluída a apuração, o senhor Presidente proclamara que o Projeto de Decreto Legislativo nº
215 esta aprovado por ter conseguido o quórum qualificativo de dois terços dos votos
favoráveis, obtendo nove (09) votos pela aprovação e quatro (04) pela rejeição. Passa-se
à apreciação do Projeto de Decreto Legislativo nº 216, também em urgência. O Senhor
Presidente anuncia que cópia do parecer escrito da Assessoria Jurídica sobre o Projeto
em exame foi distribuída aos Vereadores, portanto, dispensada a sua leitura.. Em seguida, anuncia os pareceres verbais e favoráveis das Comissões Permanentes de Justiça e
Redação e de Finanças, Contas e Orçamento à matéria. O senhor Presidente submete o
Projeto de Decreto Legislativo nº 216 à discussão única, não havendo manifestações dos
senhores Vereadores. Passa-se a votação secreta do Projeto de Decreto Legislativo nº
216, 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 senhor Presidente, após proclamar a inutilização
de três cédulas confeccionadas a mais, convida os Vereadores José Riberto da Silva e
Paulo Pereira dos Santos para acompanhar a apuração. Efetuada a apuração, o senhor
Presidente proclama o resultado, dando como aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 216, à unanimidade, por teer conseguindo a matéria o quórum qualificativo de dois
terços dos votos favoráveis. A seguir, passa-se à deliberação, em urgência, do Projeto de
Decreto Legislativo nº 217. O Senhor Presidente anuncia que cópia do parecer escrito
da Assessoria Jurídica sobre o Projeto em exame foi distribuída aos Vereadores, portanto, dispensada a sua leitura. Em seguida, o Senhor Presidente anuncia os pareceres escritos e favoráveis das Comissões Permanentes de Justiça e Redação e de Finanças,
Contas e Orçamento ao Projeto de Decreto Legislativo nº 217. Colocado em discussão
única o Projeto de Decreto Legislativo nº 217, não há manifestação dos Senhores Vereadores. Em votação única e secreta, determina o Presidente a chamada pela ordem alfabética para a distribuição de cédulas previamente rubricadas e desenvolvimento da votação. Transcorre normalmente a votação, votando todos os Vereadores presentes, após
o que o Presidente proclama a inutilização de três cédulas confeccionadas à mais. Passase à apuração pela Mesa, o Senhor Presidente convida os Vereadores Cristiane Friolim
Damasceno e Paulo Pereira dos Santos para acompanhar a contagem dos votos. Concluído o escrutínio, o Projeto de Decreto Legislativo nº 217 é aprovado pela maioria de doze
(12) votos a um (01), conseguindo atingir o quórum de dois terços dos votos favoráveis.
Aprecia-se o Projeto de Decreto Legislativo nº 218, em urgência. O Senhor Presidente
anuncia que cópia do parecer escrito da Assessoria Jurídica sobre o Projeto em exame
foi distribuída aos Vereadores, portanto, dispensada a sua leitura. Em seguida, anuncia
os pareceres escritos e favoráveis das Comissões Permanentes de Justiça e Redação e de
Finanças, Contas e Orçamento ao Projeto de Decreto Legislativo nº 218. Submetido o
Projeto de Decreto Legislativo nº 218 à discussão única, não há manifestações dos senhores Vereadores. Colocado em votação secreta e única, é realizada a chamada nominal
dos Senhores Vereadores pela primeira Secretária para votação, com distribuição de
cédulas previamente rubricadas pelo Presidente. Transcorre normalmente a votação,
votando todos os Vereadores presentes. Concluído o escrutínio, o Senhor Presidente

convida os Vereadores Daniel Mantovani Lima e Cristiane Friolim Damasceno para
acompanhar a apuração dos votos. Concluída a apuração, o senhor Presidente declara
que o Projeto de Decreto Legislativo nº 218 está rejeitado por não conseguir atingir o
quórum qualificativo de dois terços dos votos favoráveis, obtendo oito (08) votos favoráveis e cinco (05) contrários. A seguir, passa-se à deliberação, em urgência, do Projeto
de Decreto Legislativo nº 219. O Senhor Presidente anuncia que cópia do parecer escrito da Assessoria Jurídica sobre o Projeto em exame foi distribuída aos Vereadores,
portanto, dispensada a sua leitura. Em seguida, o Senhor Presidente anuncia os pareceres escritos e favoráveis das Comissões Permanentes de Justiça e Redação e de Finanças, Contas e Orçamento ao Projeto de Decreto Legislativo nº 219. Colocado em discussão única o Projeto de Decreto Legislativo nº 219, não há manifestação dos Senhores
Vereadores. Em votação única e secreta, determina o Presidente a chamada pela ordem
alfabética para a distribuição de cédulas previamente rubricadas e desenvolvimento da
votação. Transcorre normalmente a votação, votando todos os Vereadores presentes,
após o que o Presidente proclama a inutilização de três cédulas confeccionadas à mais.
Passa-se à apuração pela Mesa, o Senhor Presidente convida os Vereadores Antonio Fiaz Carvalho e Jurandi Rodrigues Caçula para acompanharem a contagem dos votos.
Concluído o escrutínio, o Projeto de Decreto Legislativo nº 219 é aprovado pela maioria
de doze (12) votos a um (01), conseguindo atingir o quórum de dois terços dos votos favoráveis. Em seguida, o Senhor Presidente coloca em apreciação o bloco das Moções de
números 1.848 a 1.852. 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
1.848 a 1.853 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 a Vereadora Cristiane
Friolim Damasceno e aborda o assunto Educação, com ênfase a ATPC – aula de trabalho pedagógico coletivo, dando sugestões acerca do assunto. Manifesta-se o Vereador
Evandro Giora e aborda a Moção de Apelo sobre o descaso para com as unidades escolares, que são reformadas com dinheiro da APM, além da falta de investimentos no capital humana. Denomina “Decreto da Vergonha” aquele que prejudica os funcionários da
educação. Manifesta-se o Vereador Leandro Bizetto e tece comentários sobre a fase de
Explicação Pessoal, explicando o que diz o Regimento Interno a respeito. Fala sobre o
ATPC, mostrando-se indignado com o que vem acontecendo. Aborda as Moções de limpeza da cidade, acrescentando que as ruas do Município estão esburacadas e cheia de
mato, situação que classifica como vergonhosa. Comenta que a cidade de Campo Limpo
Paulista foi “avacalhada” no programa da TV TEM, em cuja matéria foi dito que o Município está abandonado. Manifesta-se o Vereador Marcelo de Araujo que aborda seus
projetos e agradece o apoio dos colegas Vereadores. Frisa a necessidade de alterar o
Regimento Interno para retirar a votação secreta, pois o Legislativo tem que ser transparente. Manifesta-se o Vereador Denis Roberto Braghetti e endossa as palavras do Vereador Marcelo de Araujo, sobre a alteração do Regimento Interno, notadamente no
que diz respeito à votação secreta. Parabeniza os Vereadores pela indicação dos nomes
dos homenageados e agradece os votos. Aborda o trabalho relevante realizado pelos senhores Richard e Jello, que atuam com elevado espírito público, mas que não obtiveram
os votos necessários para atingir o quórum qualificativo para aprovação dos Decretos
Legislativos que os homenageavam. Fala especialmente do senhor Richard, que foi sua
indicação, que é uma pessoa que merecia ser homenageada, embora o Legislativo não
reconheceu seu trabalho, dizendo que os Vereadores precisam refletir a respeito. Sem
mais Vereadores inscritos para falar, o senhor Presidente agradece a presença de todos, declarando encerrada a vigésima terceira Sessão Ordinária da 13ª Legislatura, de

cujos trabalhos foi lavrada a presente Ata, que aprovada na Sessão Ordinária de 20 de
março de 2018, vai assinada pelos integrantes da Mesa.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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