ATA DA 029a. SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO
PAULISTA
- 13a. LEGISLATURA
Aos quinze dias do mês de maio 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 e quatro 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 1º Secretário, respondida e assinaturas na Folha de Presença respectiva. Com o número legal de Vereadores presentes, são declarados abertos os trabalhos da vigésima nona 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:
Romano, capítulo 12, versículo 3, por intermédio do Vereador Valdir Antonio Arenghi.
Prosseguindo com o Expediente, o Senhor Presidente coloca em discussão a Ata da 28ª
Sessão Ordinária, de 02 de maio de 2018, sem ocorrência de debates. Colocada em votação, a Ata é aprovada por unanimidade de votos. O senhor Presidente coloca à disposição do Plenário o Boletim Informativo nº 07, relativo ao período de três a quinze de
maio de dois mil e dezoito, relatando as correspondências recebidas nesta Casa Legislativa. Coloca também à disposição do Plenário, bem como da Comissão de Finanças,
Contas e Orçamento, o balancete da Câmara Municipal, referente ao mês de abril/2018.
O Senhor Presidente solicita à 1ª Secretária que faça a leitura das Indicações ao Chefe
do Executivo que seguem: números 9.045 e 9.046 do Vereador Marcelo de Araujo:
9.045, sugerindo a instalação de bicicletário – estacionamento exclusivo para bicicletas –
na Estação Ferroviária de nossa cidade e nos locais públicos de grande afluxo de pessoas, incluindo Terminal Rodoviário, Paço Municipal e outros; 9.046, propondo a implantação de eficiente sistema de escoamento de águas pluviais, através de tubulação, na Estrada do Rossi; números 9.047 e 9.048 do Vereador Denis Roberto Braghetti: 9.047, indicando a conservação da Rua Itatiba, no seu trecho de chão de terra; 9.048, propondo
a conservação e manutenção da pavimentação asfáltica da Rua Francisco Valentin Bonamigo, situada no Jardim Guanciale. Em seguida, o Senhor Presidente passa a proclamar seu despacho favorável a todas as Indicações lidas, encaminhando-as ao Chefe do
Executivo. A seguir, o senhor Presidente solicita à primeira Secretária que faça a leitura
do fecho do Requerimento nº 2.577, do Vereador Evandro Giora, que solicita informações ao Executivo sobre a composição e regular funcionamento do Conselho e Fundo
Municipais de Cultura e sobre a Reforma do Cine Teatro Municipal Ayrton Senna, pedindo cópia da documentação de ajuste entre as partes envolvidas na reforma, de chamamento público de proponente, de laudos técnicos da Defesa Civil , do Corpo de Bombeiros, da Secretaria de Obras e etc, em relação às condições de uso do Cine Teatro Ayrton
Sena nos últimos quatro anos, inclusive àquele assinado pelo Engenheiro Francisco dos Santos Timóteo, servidor da Prefeitura Municipal. Lido o Requerimento nº 2.577, o senhor Presidente coloca o regime de urgência imposto ao dito Requerimento em apreciação do Plenário. Submetido o regime de urgência imposto ao Requerimento nº 2.577 à discussão, manifestam-se os Vereadores Evandro Giora, Ana Paula Casamassa de Lima e Marcelo de Arau-

jo. Em votação, o regime de urgência é rejeitado pela maioria de dez (10) votos a dois (02).
Votam pela rejeição do regime de urgência ao Requerimento nº 2.577, os Vereadores Ana
Paula Casamassa de Lima, Antonio Fiaz Carvalho, Cristiane Friolim Damasceno, Daniel Mantovani Lima, José Riberto da Silva, Jurandi Rodrigues Caçula, Leandro Bizetto,
Marcelo de Araujo, Paulo Pereira dos Santos e Valdir Antonio Arenghi. Votam pela
aprovação do regime de urgência ao Requerimento nº 2.577 os Vereadores Dulce do
Prado Amato e Evandro Giora. Em face do resultado, o senhor Presidente anuncia que o
Requerimento nº 2.577 deverá retornar na próxima Sessão Ordinária. Prosseguindo,
solicita ao Assessor Legislativo a leitura, para conhecimento do Plenário, das proposituras protocoladas na Casa, com exceções feitas aos Projeto de Lei nº 2.799, do Executivo,
que autoriza o Poder Executivo a repassar recursos a título de subvenção à Organização
não Governamental Abrigo do Jello - proteção a animais de rua e Projeto de Lei nº
2.800, do Vereador Marcelo de Araujo, que dispõe sobre a identificação dos veículos
automotores oficiais ou não que estejam prestando serviços públicos no município de
Campo Limpo Paulista, que foram retirados pelos autores.Com a palavra a Vereadora
Ana Paula Casamassa de Lima requer a dispensa da leitura do inteiro teor das Moções
números 1.876 do Vereador Denis Roberto Braghetti, que apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que determine providências visando a realização de serviços de motonivelamento, compactação e correção de drenagem nas Ruas Theodoro Feliciano de Moraes e Rua Cabo Frio, a qual interliga os Bairros Jardim Brasília e Vista
Alegre; 1.877 do Vereador Evandro Giora, que apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
por providencias no sentido de elaborar programa periódico de serviço de caminhão
pipa para molhar as ruas não pavimentadas dos Bairros de nossa cidade; 1.878 do Vereador Daniel Mantovani Lima, que apela ao senhor Prefeito Municipal a conveniência e a
necessidade de determinar providências visando instalar obstáculo transversal, popularmente conhecida como lombada, bem como placas de sinalização, na altura do nº
3500 da Estrada da Figueira Branca, obrigando os veículos a reduzirem a velocidade; e
1.879 do Vereador Marcelo de Araujo, que apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Municipal por providências no sentido de interceder junto aos Prefeitos das cidades limítrofes a fim de promover, inclusive junto ao Governo do Estado, o Programa Regional de fomento ao primeiro emprego, através da gratuidade do bilhete único especial
para os jovens por ocasião da busca pelo primeiro emprego, lendo-se apenas as respectivas Ementas, tendo em vista que os Senhores Vereadores receberam cópias de todas
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 objetos do requerimento aprovado. Concluída a leitura, o Senhor Presidente, tendo em vista
que as Moções números 1.876 a 1.879 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
Evandro Giora aborda o telefonema que recebeu de munícipe desesperado reclamando
da delonga do atendimento de seu filho que estava com febre no Hospital local, diante
do que, o Vereador procurou o Secretário de Saúde, sem sucesso, entrou em contato com
a esposa do Secretário Municipal de Saúde, a qual tentou ajudar, retornando em seguida com a informação de que o atraso era geral. Solicita ao Prefeito, que é médico, que se
sensibilize com a situação trágica do Hospital das Clínicas. Passa a abordar a ampliação
da área de estacionamento denominada “ zona azul” na cidade, que segundo informações, está em processo licitatório, lamentando a medida. Com a palavra o Vereador
Marcelo de Araujo cumprimenta a assistência e saúda os moradores de bairros que especifica. Aborda seu Projeto de Lei sobre a divulgação do cronograma de obras e serviços no Município, que está na Ordem do Dia para primeira votação. Comenta a denún-

cia de munícipe que recebeu ontem a noite a respeito do desenho da família estampado
na apostila distribuída aos alunos pela Secretaria de Educação, na disciplina de Inglês,
no qual aparecem duas imagens masculinas sob a denominação mother(mãe) e father
(pai). Acrescenta que não obstante se tratar de um exercício inocente, as figuras podem
ensejar discussão de ideologia de gênero, suprimida no Plano Municipal de Educação.
Diz que a impressão é suscetível a erro, porém vai pedir esclarecimentos à Secretaria
Municipal de Educação sobre o assunto. Com a palavra o Vereador Leandro Bizetto
cumprimenta a assistência e menciona a matéria inverídica veiculada pelo Popular
Mais. A fim de esclarecimentos a respeito, faz a leitura do ofício encaminhado pela Delegacia Seccional de Polícia convidando-o, juntamente com mais dois Vereadores, a comparecer na Delegacia para prestar declaração relativamente ao inquérito que tem como
investigado o ex-Prefeito José Roberto de Assis. Estende-se a respeito, explicando que o
inquérito policial se trata de suspeita de dezoito nepotismo na Prefeitura, dentre as
quais, uma entre o Vereador e sua irmã, justificando que ela é concursada desde 1994
como cirurgiã dentista e ele, eleito Vereador em 2012, fato que não configura esse favorecimento. Dirige-se ao Presidente da Casa e solicita que todos os documentos encaminhados pela Delegacia de Polícia, Ministério Público e etc. sejam publicados no Boletim
Informativo da Casa, dos quais qualquer pessoa pode solicitar cópias, pois não tem nada
a esconder. Diz que o documento entregue ao Popular Mais saiu da Casa, devendo haver
sindicância a respeito. Aconselha no sentido de que se for publicar algo ou alguma informação, o faça com compromisso e com a verdade. Com a palavra a Vereadora Ana
Paula Casamassa de Lima menciona que o senhor Eduardo Rodrigues, presente na assistência, não cansa de veicular a fotografia da Vereadora nas redes sociais. Diz, quanto
ao citado pelo orador anterior, que também foi chamada para prestar declaração sobre
a suspeita de Nepotismo entre a Vereadora e seu pai, que é funcionário da Prefeitura
desde 1971, colocando a intimação à disposição do senhor Eduardo Rodrigues pois não
tem nada a esconder. Concorda com o orador anterior em relação a necessidade de apurar a maneira pela qual foi parar nas mãos do jornalista cópia da intimação dos Vereadores a respeito, eis que os documentos protocolados na Câmara só podem ser entregues
para as pessoas de forma oficial. Frisa que tem acompanhado e entende as dificuldades
enfrentadas pelo Executivo no tocante ao atendimento prestado no Hospital, eis que a
demanda por tratamento médico/hospitalar é enorme e o número de funcionários e médicos é reduzido. Propõe a elaboração de Projeto sobre voluntariado para ajudar no
Hospital. Pede ao senhor Presidente por transparência. A seguir, ocorre substituição na
Presidência, assumindo o Vice-Presidente Marcelo de Araujo. Com a palavra o Vereador José Riberto da Silva agradece pela presença no auditório. Quanto ao alegado pela
Vereadora que o antecedeu, complementa que o Hospital de Clínicas atendia diariamente cerca de trezentos e cinquenta pessoas e atualmente atende setecentos e noventa pacientes, o que evidencia a sobrecarga do atendimento naquele estabelecimento médico/hospitalar. Aborda também a matéria veiculada pelo Popular Mais, já que é um dos
envolvidos, na qual o jornalista quer denegrir a imagem dos Vereadores, porém a verdadeira situação não traz nenhum problema aos Vereadores, já que os Nepotismos
apontados, inclusive o que se refere ao Vereador e o cargo de sua irmã que é concursada na Prefeitura desde 2007, não existem. Afirma que o referido Jornal só publica mentiras. Aborda a preocupação que existiu a respeito da ideologia de gênero na aprovação
do Plano Municipal de Educação, mostrando-se contrário a esse comportamento, que foi
retirado do Projeto. Afirma que também irá verificar se houve essa intenção nas imagens veiculadas nas apostilas da Educação. Comunica que vai requerer urgência ao Projeto de Lei que institui o calendário de eventos municipal, solicitando o apoio dos Vereadores, inclusive na aprovação das Emendas apresentadas à propositura. Reassume os
trabalhos o Presidente, Vereador Denis Roberto Braghetti. Sem mais Vereadores inscritos para o uso da palavra, o Senhor Presidente prossegue com os trabalhos, determinan-

do 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 anuncia que o item I,
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, foi retirado pelo autor, e em
seguida, 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 2.789, do Vereador Marcelo de Araujo, que obriga a Prefeitura Municipal a disponibilizar em seu sítio eletrônico, fotos e informações de cães e gatos disponíveis para adoção; b) Projeto de Lei nº 2.793, do Executivo, que institui o calendário de
eventos especiais no Município de Campo Limpo Paulista e dá outras providências; c)
Projeto de Lei nº 2.794, do Vereador Denis Roberto Braghetti, que denomina José Nairton Barreto Peixoto a praça pública existente no entroncamento das Ruas Edson Gonçalves do Nascimento e Shirley de Almeida Tápias com a Rua Edson Batista, no São José
II; d) Projeto de Lei nº 2.795, do Vereador Marcelo de Araujo, que dispõe sobre a divulgação na internet do cronograma de obras, pavimentação, tapa buracos, conservação de
praças e parques e roçagem de mato nos diversos bairros do Município; e e) Projeto de
Lei nº 2.797, do Vereador Valdir Arenghi, que denomina Dr. Pedro Miguel a rua 1 do
residencial “Vinhedos de Jundiaí”, no bairro do Moinho, todos para primeira discussão
e votação. A seguir, solicita e obtém o uso da palavra o Vereador José Riberto da Silva e
requer a imposição do regime de urgência ao Projeto de Lei nº 2.793, já constante na
Ordem do Dia, para que fosse apreciado em discussão e votação únicas. Em seguida, o
senhor Presidente submete ao Plenário o requerimento verbal apresentado pelo Vereador José Riberto da Silva, passando-se a sua discussão, sem debates. Em votação, é
aprovado por unanimidade o requerimento verbal apresentado pelo Vereador José Riberto da Silva. Solicita e obtém o uso da palavra a Vereadora Ana Paula Casamassa de
Lima e requer a votação em bloco das Moções números 1.876 a 1.879, requerimento este
aprovado por unanimidade, sem debates na respectiva fase de discussão. Prosseguindo,
o senhor Presidente coloca em apreciação o Projeto de Lei nº 2.789, em primeiro turno.
Solicita então, ao Assessor Legislativo, a leitura do parecer jurídico. Em seguida, 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 manifestam aquiescência à propositura examinada. O Senhor Presidente submete o Projeto de Lei nº 2.789
em primeira discussão, manifestando-se o Vereador Marcelo de Araujo. Em primeira
votação, é aprovado por unanimidade o Projeto de Lei nº 2.789. Passa-se à apreciação
do Projeto de Lei nº 2.793, em urgência. O senhor Presidente solicita ao Assessor Legislativo a leitura do parecer jurídico exarado ao Projeto em exame. Lido o parecer, o senhor Presidente proclama que foram apresentadas quatro Emendas ao Projeto de Lei nº
2.793, determinando ao Assessor Legislativo a leitura da Emenda nº 01 ao Projeto de lei
nº 2.793 no que foi atendido. Em seguida, colhe o parecer verbal da Comissão de Justiça
e Redação que opina favoravelmente a Emenda nº 01, pelo voto unânime de seus membros. Submetida a Emenda nº 01 à discussão, inocorrem debates. Em votação, é aprovada por unanimidade a Emenda nº 01. Aprecia-se a Emenda nº 02, o senhor Presidente
solicita ao Assessor Legislativo sua leitura. O senhor Presidente solicita o parecer verbal
da Comissão de Justiça e Redação que opina pela aprovação da Emenda nº 02. Segue
com a discussão da Emenda nº 02, sem debates. Em votação, a Emenda nº 02 é aprovada
por unanimidade. Em apreciação a Emenda nº 03, o senhor Presidente solicita ao Assessor Legislativo sua leitura. Em seguida, colhe o parecer verbal da Comissão de Justiça e
Redação que opina favoravelmente a Emenda nº 03, pelo voto unânime de seus membros. Submetida a Emenda nº 03 à discussão, manifesta-se o Vereador Denis Roberto
Braghetti. Em votação, é aprovada por unanimidade a Emenda nº 03. O senhor Presidente determina ao Assessor Legislativo a leitura da Emenda nº 04 ao Projeto de lei nº

2.793. Finalizada a leitura, o senhor Presidente passa a colher o parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação que opina favoravelmente a Emenda nº 04, pelo voto unânime de seus membros. Submetida a Emenda nº 04 à discussão, não há debates. Em votação, é aprovada por unanimidade a Emenda nº 04. Prossegue com a apreciação do
Projeto de Lei nº 2.793, já emendado. A seguir, 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 da matéria. Segue, com a discussão única do Projeto de Lei nº 2.793, sem debates. Em seguida,
o senhor Presidente submete o Projeto de Lei nº 2.793 em votação única, votando os
Vereadores pela sua aprovação. Em sequência, passa-se à deliberação do Projeto de Lei
nº 2.794, 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. Submetido o Projeto de Lei nº 2.794 em primeira discussão, manifesta-se o Vereador Denis Roberto Braghetti. Submetido em primeira votação, é o Projeto de Lei nº 2.794 aprovado por unanimidade.A seguir, o Senhor Presidente coloca em
apreciação o Projeto de Lei nº 2.795 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, de Finanças, Contas e Orçamento e de Obras e Serviços Públicos, que opinam pela aprovação da matéria em exame.
Coloca o Projeto de Lei nº 2.795 em primeira discussão, ocorrendo manifestações sucessivas dos Vereadores Marcelo de Araujo, Evandro Giora, Denis Roberto Braghetti, novamente Marcelo de Araujo pela autoria. Em primeira votação, é o Projeto de Lei nº
2.795 aprovado por unanimidade. A seguir, o Senhor Presidente coloca em apreciação o
Projeto de Lei nº 2.797, em primeiro turno. Solicita ao Assessor Legislativo a leitura do
parecer jurídico ao Projeto em exame. Em seguida, o Senhor Presidente solicita os pareceres verbais das Comissões Permanentes de Justiça e Redação e de Finanças, Contas e
Orçamento, que são exarados pela aprovação da matéria. Submetido em primeira discussão, não há manifestação dos senhores Vereadores. Submetido em primeira votação,
é aprovado por unanimidade o Projeto de Lei nº 2.797. O senhor Presidente coloca em
apreciação o bloco das Moções de números 1.876 a 1.879. Solicita o parecer verbal da
Comissão Permanente de Justiça e Redação ao bloco das Moções, que opina favoravelmente. Em discussão única, não há debates. Em votação única, o bloco das Moções números 1.876 a 1.879 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. Com a palavra o Vereador Marcelo
de Araujo agradece aos Vereadores a aprovação dos seus Projetos. Diz que o cronograma da realização das obras e serviços, objeto de um de seus Projetos, é bastante importante para os munícipes, pois a falta dessa informação gera muitos transtornos à população. Afirma que vai buscar soluções para o retorno do transporte escolar em bairros que denomina. Sem mais Vereadores inscritos para falar, o senhor Presidente agradece a presença de todos, declarando encerrada a vigésima nona Sessão Ordinária da
13ª Legislatura, de cujos trabalhos foi lavrada a presente Ata, que aprovada na Sessão
Ordinária de 29 de maio de 2018, vai assinada pelos integrantes da Mesa.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-._______________________________
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