ATA DA 031a. SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO
PAULISTA
- 13a. LEGISLATURA
Aos doze dias do mês de junho 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, LEANDRO BIZETTO, MARCELO DE ARAUJO, PAULO PEREIRA DOS SANTOS, VALDIR ANTONIO ARENGHI E ROSALINA
YOSKO KAWAMOTO HONORATO, esta substituindo o Vereador Jurandi Rodrigues
Caçula, 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 trigésima 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, VicePresidente. Em seguida, solicita e obtém, em cumprimento ao Regimento Interno da Casa, a leitura do trecho da Bíblia Sagrada: Primeira Pedro, capítulo 3, versículos 15, por
intermédio do Vereador Marcelo de Araujo. A seguir, o senhor Presidente solicita a
primeira Secretaria, Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima, que proceda a leitura
do pedido de licença médica do Vereador Jurandi Rodrigues Caçula pelo prazo de um
dia. Finalizada a leitura, o Senhor Presidente anuncia que a suplente, Vereadora Rosalina Yosko Kawamoto Honorato, substituindo o Vereador Jurandi Rodrigues Caçula, foi
empossada em seu Gabinete na data de hoje, dispensada das formalidades regimentais
por já as ter cumprido em oportunidade anterior. Prosseguindo com o Expediente, o
Senhor Presidente coloca em discussão a Ata da 30ª Sessão Ordinária, de 05 de junho 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 10, relativo ao período de seis a doze de junho de dois mil e dezoito,
relatando as correspondências recebidas nesta Casa Legislativa. Vai igualmente à disposição do Plenário, bem como da Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, o balancete
da Câmara Municipal referente ao mês de maio/2018. Prosseguindo com os trabalho, o
Senhor Presidente solicita à 1ª Secretária que faça a leitura das Indicações ao Chefe do
Executivo que seguem: número 9.059, do Vereador Evandro Giora, sugerindo curso e
treinamento sobre como manusear um extintor de incêndio aos servidores municipais
das unidades escolares do Município; número 9.060, do Vereador Marcelo de Araujo,
propondo providências junto à Vigilância Sanitária Municipal para que sejam identificadas as residências situadas no Jardim Marchetti que não contam com rede de esgotos
e que cujos dejetos escorrem pelas canaletas e alcançam a rede de escoamento das águas
pluviais, sendo despejados “in-natura” nas águas do Rio Jundiaí, notificando seus proprietários para que procedam a ligação do esgoto doméstico com a rede coletora; e
número 9.061, do Vereador Denis Roberto Braghetti, sugerindo pavimentar a Rua Domingues Maiole, situada no bairro Colina do Pontal. 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, para conhecimento do Plenário, das proposituras protocoladas na Casa que seguem: a) Moção
nº 1.883, da Vereadora Cristiane Friolim Damasceno, reiterando apelo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Campo Limpo Paulista para que determine à Secre-

taria de Serviços Urbanos providências no sentido de que sejam realizados serviços urgentes de conservação das Ruas do Bairro Saint James I e II; b) Moção nº 1.884, da Vereadora Cristiane Friolim Damasceno, de aplausos a EMEF Dr. Francisco Monlevade
pela iniciativa, participação efetiva e conquista do primeiro lugar no Programa “CPFL Nas
Escolas 2017”; c) Moção nº 1.885, do Vereador Marcelo de Araujo, de apelo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município por providências no sentido de promover a devida
retirada dos resíduos sólidos oriundos do Programa Municipal “Cata Treco” despejados
pela própria Prefeitura no imóvel onde encontra-se situada a Cooperativa Vida Nova; d)
Moção nº 1.886, do Vereador Leandro Bizetto, de aplausos a Empresa AERCAMP pelos 50
anos de existência, especialmente pela maneira brilhante e pujante com que desenvolve suas
atividades em nosso município; e) Projeto de Lei nº 2.803, do Vereador Marcelo de Araujo, que

institui o “Projeto Amigos da Cidade” no âmbito do Município de Campo Limpo Paulista. Com a palavra a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima requer a dispensa da
leitura do inteiro teor do Projeto e das Moções, lendo-se somente as Emendas das Moções e a Justificativa do Projeto, tendo em vista que todos os Vereadores já receberam
cópias das proposituras. Colocado o requerimento verbal apresentado 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 Ementas das Moções números 1.883 a 1.886 e da Justificativa do Projeto de Lei 2.803, objetos do requerimento aprovado. Concluída a leitura, o Senhor Presidente, coloca à disposição das
Comissões Permanentes da Casa, iniciando-se pela Comissão de Justiça e Redação, o
Projeto de Lei número 2.803 para elaboração de pareceres e tendo em vista que as Moções números 1.883 a 1.886 obtiveram as subscrições regimentais, determina a inclusão
dessas proposituras 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 Valdir Antonio
Arenghi agradece a presença de todos, em especial a família do saudoso Vereador Pedro
Miguel. Aborda seu projeto, aprovado na Sessão passada, que atribuiu o nome de Dr.
Pedro Miguel a via pública do Município, fazendo breve biografia do homenageado,
afirmando que se tratava de homenagem à memória daquele Vereador e a sua família
aqui radicada. Com a palavra a Vereadora Cristiane Friolim Damasceno agradece a
presença de todos e comenta que, como presidente da Comissão de Educação, Cultura,
Esportes e Meio Ambiente, convidou o Secretário Municipal da Educação a vir à Câmara para prestar informações aos Vereadores, no dia 21 de maio próximo passado, mas
ele não compareceu, contudo a reunião foi realizada com funcionários da Educação, os
quais informaram a atual situação sobre o Kit-escolar. Por tal razão, convidou, através
de ofício, novamente o Secretário Municipal de Educação a comparecer na Câmara no
dia 14 de junho para prestar esclarecimentos sobre assuntos correlatos que menciona.
Diz que nesta data, em razão do seu ofício, o Kit-escolar foi entregue aos alunos. Em seguida, aborda sua Moção de aplauso à Escola Francisco Monlevade pela conquista do
primeiro lugar no Programa CPFL nas escolas 2017. Com a palavra o Vereador Marcelo de Araujo cumprimenta a Mesa Diretora, a assistência e os Vereadores, passando a
abordar seu ofício pedindo informações sobre a liberação de recursos oriundos de
Emenda Parlamentar para compra de ambulâncias e kit-odontológicos, que mereceu
resposta do Executivo que detalha, considerando positiva a devolutiva do Executivo.
Sobre sua manifestação na Sessão passada a respeito da ausência de equipamentos no
Hospital local, esclarece que pode verificar a correção dos seus apontamentos, inclusive
daquele em que alegou não ter realizado procedimento medicamentoso em paciente por
falta de bomba de efusão, eis que o procedimento, embora sem o equipamento, foi executado manualmente. Prossegue, fazendo menção da reunião com o Secretário de Educação, oportunidade em que serão esclarecidos vários problemas que afetam a Educação
local. Com a palavra a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima cumprimenta os Ve-

readores e agradece a presença de todos, inclusive a dos ex-Vereadores que nomeia. A
respeito dos apontamentos do Vereador Marcelo de Araujo na Sessão passada, frisa que
ele nãosoube bem se expressar, gerando mal estar no Hospital, pois sua alegação, de
que não fora infundida medicação em paciente por falta da bomba de efusão, não é verdadeira, já que há médico especialista em emergência e enfermeiros treinados para esse
tipo de procedimento, que pode ser realizado sem a bomba de efusão. Diz que enviou
ofício à Secretaria da Saúde sobre os apontamentos do Vereador, em cuja resposta ficou
evidenciado o equívoco do Vereador, já que a medicação foi feita sim no paciente. A situação trouxe constrangimento ao médico que cuidou do paciente. Diz que os profissionais da área de saúde trabalham com comprometimento para salvar vidas. Com a palavra o Vereador Leandro Bizetto cumprimenta a assistência e saúda os ex-Vereadores
presentes. Parabeniza o Vereador Paulo Pereira dos Santos pelo empenho em fazer funcionar o centro de nefrologia em nossa cidade, que está prestes a ser inaugurada. Em
seguida, refere-se ao Secretário da Educação e diz que publicou nas redes sociais a suspensão das aulas por conta dos reflexos da greve dos caminhoneiros, a pedido do Prefeito pela divulgação. Alerta o Secretário sobre as postagens nos grupos de WhatsApp, que
não são privados, frisando que o Vereador, assim como o Secretário disse, não manda
em nada, porém têm a função fiscalizadora. Comenta que o Kit escolar que chegou nas
escolas nos meados de abril, está sendo entregue hoje aos alunos. Continua se dirigindo
ao Secretário da Educação, rogando-lhe que cuide bem dos professores, assim como implemente o Plano de Carreira, já que são os educadores das nossas crianças. Aconselha o
Secretário de Educação a cuidar melhor da Educação ao invés de ficar em redes sociais.
Sem mais Vereadores inscritos para o uso da palavra, o Senhor Presidente prossegue
com os trabalhos, determinando nova chamada que é efetuada pela primeira Secretária
e respondida pelos Senhores Vereadores já relacionados anteriormente. Com quórum
legal para deliberações, reabre-se a Sessão, já em fase de Ordem do Dia. O senhor Presidente solicita à primeira Secretária, Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima, que
proceda a leitura da Ordem do Dia, no que foi atendido, composta pelos seguintes: a)
PROJETO DE LEI Nº 2.801, do Executivo, que dispõe sobre denominação e regularização de rua localizada no bairro Fazenda Santa Paula e b) PROJETO DE LEI Nº 2.802,
do Vereador José Riberto da Silva, que denomina Rua Padre Arlindo Binotto a Rua
Cinco, localizada no Loteamento Portal das Primaveras, no Jardim Guancialle, para
primeira discussão e votação. Em seguida, o senhor Presidente anuncia que além da matéria constante na Ordem do Dia original, estão incluídas as Moções números 1.883 a
1.886, transferidas do Expediente, para discussão e votação únicas. A seguir, solicita e
obtém o uso da palavra a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima e requer a votação
em bloco das Moções números 1.883 a 1.886, requerimento este aprovado por unanimidade, sem debates na respectiva fase de discussão. Em sequência, passa-se à deliberação
do Projeto de Lei nº 2.801, em primeiro turno. O senhor Presidente solicita ao Assessor
Legislativo a leitura do parecer da Assessoria Jurídica ao Projeto em exame. Em seguida, colhe os pareceres verbais das Comissões Permanentes de Justiça e Redação e de
Finanças, Contas e Orçamento, cada qual a seu turno e sem divergência, opinando pela
aprovação do Projeto de Lei em exame, servindo para a primeira Comissão, como terceiro membro “ad-hoc”, a Vereadora Rosalina Yosko Kawamoto Honorato. Submetido
o Projeto de Lei nº 2.801 em primeira discussão, não há manifestações dos senhores Vereadores. Submetido em primeira votação, é o Projeto de Lei nº 2.801 aprovado por
unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente coloca em apreciação o Projeto de Lei nº
2.802 em primeiro turno, solicitando ao Assessor Legislativo a leitura do respectivo parecer jurídico. Prosseguindo, o senhor Presidente colhe os pareceres verbais das Comissões de Justiça e Redação e de Finanças, Contas e Orçamento, que opinam pela aprovação da matéria em exame. Serve como terceiro membro “ad-hoc” para a Comissão de
Justiça e Redação a Vereadora Rosalina Yosko Kawamoto Honorato. A seguir, o se-

nhor Presidente coloca o Projeto de Lei nº 2.802 em primeira discussão, sem debates.
Em primeira votação, é o Projeto de Lei nº 2.802 aprovado por unanimidade. O senhor
Presidente coloca em apreciação o bloco das Moções de números 1.883 a 1.886. Solicita o
parecer verbal da Comissão Permanente de Justiça e Redação ao bloco das Moções, que
opina favoravelmente, servindo como secretário ad-hoc a Vereadora Rosalina Yosko
Kawamoto Honorato. Em discussão única, manifestam-se os Vereadores Marcelo de
Araujo e Evandro Giora. Em votação única, o bloco das Moções números 1.883 a 1.886 é
aprovado por unanimidade.Esgotada a pauta, o Senhor Presidente anuncia a Fase de
Explicação Pessoal, cujos Vereadores interessados em se manifestar deverão inscreverse junto ao 2º Secretário da Mesa. Sem Vereadores inscritos para falar, o senhor Presidente agradece a presença de todos e declara encerrada a trigésima primeira Sessão
Ordinária da 13ª Legislatura, de cujos trabalhos foi lavrada a presente Ata, que aprovada na Sessão Ordinária de 26 de junho, vai assinada pelos integrantes da Mesa.-.-.-.-.-.-.-
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