ATA DA 033a. SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO
PAULISTA
- 13a. LEGISLATURA
Aos sete dias do mês de agosto 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 lançadas na Folha de Presença respectiva. Com o número legal de Vereadores presentes, são declarados abertos os trabalhos da trigésima 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, solicita e obtém, em cumprimento ao Regimento Interno da Casa, a leitura do trecho da Bíblia Sagrada: Tiago, capítulo 1, versículos
17, por intermédio do Vereador Valdir Antonio Arenghi. Prosseguindo com o Expediente, o Senhor Presidente coloca em discussão a Ata da 07ª Sessão Extraordinária, de 12 de
junho de 2018, sem ocorrência de debates. Colocada em votação, a Ata é aprovada por
unanimidade de votos. Em seguida, coloca em discussão a Ata da 08ª Sessão Extraordinária, de 26 de junho de 2018, sem ocorrência de debates. Colocada em votação, a Ata é
aprovada por unanimidade de votos. A seguir, o senhor Presidente coloca em discussão
a Ata da 32ª Sessão Ordinária de 26 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 12, relativo ao período de vinte e sete de junho a sete de agosto de dois mil e dezoito, relatando as correspondências recebidas nesta Casa Legislativa. A seguir, o Senhor Presidente anuncia que
foi protocolada pelo eleitor Tiago Loures Medeiros da Silva a denúncia de suposta infração político-administrativa cometida pelo Prefeito Municipal, protocolada sob nº
1.488. Em seguida, o senhor Presidente solicita ao Assessor Legislativo a leitura integral da denúncia, no que foi atendido. Prosseguindo, o senhor Presidente esclarece os
ritos a serem seguidos na condução da denúncia recebida, com base no Decreto Lei nº
201, devendo o Plenário decidir, pelo maioria dos votos dos presentes, sobre a aceitação
ou não da denúncia, com votação aberta e oral, através da chamada dos senhores Vereadores pela folha de presença, obedecida a ordem alfabética, com tempo suficiente para
que cada um anuncie seu voto, com exceção ao Presidente que, por força do Regimento
Interno da Câmara, não tem o poder de voto. Proclama que, se o Plenário decidir pelo
recebimento da denúncia, será constituída a Comissão Processante, com três Vereadores
sorteados, os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator; se o Plenário decidir
pela rejeição, a denúncia será arquivada na Secretaria da Câmara. Preliminarmente, a
denúncia de infração político-administrativa contra o Prefeito Municipal, protocolada
sob nº 1.488, com base no Decreto Lei nº 201 de 27 de fevereiro de 1967, é submetida à
discussão. Manifestam-se os Vereadores Marcelo de Araujo e Evandro Giora. Ocorre
substituição na Presidência, assumindo o Vice-Presidente, Vereador Marcelo de Araujo,
para manifestar-se na tribuna o titular, Vereador Denis Roberto Braghetti. A Vereadora
Ana Paula Casamassa de Lima levanta questão de ordem, segundo a qual o orador ultrapassou o prazo de dez minutos para falar. O Presidente em exercício anuncia ao ora-

dor continuar a manifestação. Há manifestações antirregimentais da assistência. Em
seguida, o Vereador Denis Roberto Braghetti finaliza sua manifestação e reassume os
trabalhos. Passa-se à votação da denúncia de infração político-administrativa contra o
Prefeito Municipal protocolada sob nº 1.488/2018. Os Vereadores são chamados a votar
pela ordem alfabética da Folha de Presença, cada qual ao microfone manifesta seu voto
de maneira oral e aberta, trasnscorrendo normalmente a votação. Feita a apuração, o
senhor Presidente proclama o resultado: sete (07) votos contrários e cinco (05) favoráveis, determinando o arquivamento da denúncia de infração político-administrativa contra o Prefeito Municipal protocolada sob nº 1.488/2018 e o envio de comunicação do
resultado ao denunciante. Votam contra o recebimento da denúncia, os Vereadores Ana
Paula Casamassa de Lima, Antonio Fiaz Carvalho, Cristiane Friolim Damasceno, Daniel Mantovani Lima, Jurandi Rodrigues Caçula, Leandro Bizetto e Paulo Pereira dos
Santos. Votam pelo recebimento da denúncia, os Vereadores Dulce do Prado Amato,
Evandro Giora, José Riberto da Silva, Marcelo de Araujo e Valdir Antonio Arenghi.
Prosseguindo com os trabalhos, o senhor Presidente coloca à disposição do Plenário,
bem como da Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, o Balancete da Câmara Municipal referente ao mês de junho/2018. A seguir, ocorrem manifestações antirregimentais na assistência e persistindo a desordem, o senhor Presidente suspende os trabalhos
por cinco minutos, decorridos os quais, com nova chamada efetuada e respondida pelos
mesmos Vereadores anteriormente nominados, reabre-se a Sessão, com o senhor Presidente pedindo colaboração da assistência no sentido de ficar em silêncio para prosseguir
com os trabalhos. A seguir, o Senhor Presidente solicita a primeira Secretária, Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima, que faça a leitura das Indicações números 9.063 a
9.067 e ao Vereador Valdir Antonio Arentghi que faça a leitura das Indicações números
9.068 a 9.072. A seguir, atendendo ao pedido do senhor Presidente, a primeira Secretária
procede a leitura das Indicações números: 9.063 do Vereador Marcelo de Araujo, sugerindo a recuperação da pavimentação asfáltica da Rua Avaré, situada na Vila Constança, Distrito de Botujuru, que apresenta trechos ora esburacados, ora completamente
sem a camada asfáltica, ora com defeitos e valetas nas suas laterais; 9.064 e 9.065 do Vereador Valdir Antonio Arenghi: 9.064, sugerindo seja implantado obstáculo transversal
na Rua Francisco Moron, Jardim Vera Regina; 9.065, propondo a implantação de obstáculo transversal na Rua Edson Gonçalves do Nascimento, Conjunto Habitacional São
José; 9.066 e 9.067 da Vereadora Dulce do Prado Amato: 9.066, indicando operação tapa buracos nas ruas Colibri, Sabiá, Maria José Rodrigues e Avenida São Paulo, situadas no Jardim Santa Lúcia; 9.067, sugerindo operação tapa-buracos nas Ruas Alcino
Delate e Marques de Itu, situadas no Jardim Maria. Prossegue com a leitura o Vereador
Valdir Antonio Arenghi das seguintes Indicações: 9.068 a 9.070 da Vereadora Dulce do
Prado Amato: 9.068, sugerindo operação tapa buracos na Rua Hilda Koeller Ramos, no
Jardim Vitória; 9.069, propondo a realização de serviços de limpeza, de conservação e
de cascalhamento nas vias públicas dos bairros Nova Germânia, Jardim Timbará, Novo
Hamburgo, Prive Gramado de Santa Rita, Parque Iramaia, Recanto Campo Verde,
Parque Niagara, Chácaras Nova Essen e Chácaras Campo Limpo; 9.070, indicando a
execução de serviços de limpeza, de motonivelamento e de cascalhamento das Estradas
dos Bulqueiros e dos Pinheiros, situadas no Pau Arcado; 9.071 e 9.072 do Vereador Denis Roberto Braghetti: 9.071, sugerindo a implantação de sinalização na rotatória de
acesso ao Jardim Santa Lúcia, na SP-354, proibindo a conversão de caminhões de dois
eixos e orientando os motoristas da existência de outra rotatória adiante, nas proximidades do Fórum de Campo Limpo Paulista, para esse fim, onde os condutores desses
veículos grandes poderiam fazer um retorno seguro para acessar o Jardim Santa Lúcia;
e 9.072, propondo sejam retomadas as rondas com motocicletas da Guarda Municipal
em todos os bairros de Campo Limpo Paulista, buscando, por esta forma, trazer tranquilidade aos lares campo-limpenses. Em seguida, o Senhor Presidente passa a procla-

mar seu despacho favorável as Indicações lidas, encaminhando-as ao Chefe do Executivo. Em seguida, a primeira Secretaria procede a leitura integral do Requerimento nº
2.580, de autoria dos Vereadores Denis Roberto Braghetti, Dulce do Prado Amato,
Evandro Giora e Marcelo de Araujo, que solicita a convocação do Secretário Municipal
de Serviços Urbanos para que, no dia 15 de agosto, às 19h00, compareça à Câmara Municipal para prestar esclarecimentos aos Vereadores sobre a falta de manutenção e de
conservação de vias públicas e projeções e cronograma de serviços a serem realizados no
município. Finalizada a leitura, o senhor Presidente coloca para a deliberação do Plenário a imposição do regime de urgência ao Requerimento nº 2.580. Em discussão, manifesta-se o Vereador Marcelo de Araujo. Em votação, o regime de urgência ao Requerimento nº 2.580 é aprovado por unanimidade. Em seguida, o senhor Presidente proclama
a transferência do Requerimento nº 2.580 à Ordem do Dia desta data, para discussão e
votação únicas. Prosseguindo, o senhor Presidente solicita ao Assessor Legislativo a leitura, para conhecimento do Plenário, das proposituras protocoladas na Casa. Com a
palavra a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima requer a dispensa da leitura do
inteiro teor das proposituras protocoladas que seguem: a) Moção nº 1.891, da Vereradora Cristiane Friolim Damasceno, apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de
Campo Limpo Paulista para que determine estudos visando a instituição de Regime
Próprio de Previdência aos servidores públicos do município de Campo Limpo Paulista;
b) Moção nº 1.893, do Vereador Valdir Antonio Arenghi, aplaude os Policiais Civis e
Militares, bem como a Guarda Municipal de Campo Limpo Paulista, pelo excelente desempenho profissional, especialmente na ocorrência do dia 04 de julho de 2018, libertando o Vereador Valdir Antonio Arenghi e sua família que foram mantidos reféns durante roubo em sua própria residência, indicando assim, que a cidade está bem representada e capacitada para desenvolver ainda melhor a segurança de toda população
campo-limpense; c)Moção nº 1.894, do Vereador Marcelo de Araujo, apela ao senhor
Prefeito Municipal a conveniência e a necessidade de determinar providências no sentido de que sejam realizados serviços de manutenção dos leitos carroçáveis dos dois principais acessos ao Outeiro das Paineiras, no Distrito de Botujuru, através do sistema de
concretagem; d) Moção nº 1.895, do Vereador Marcelo de Araujo, apela ao senhor Prefeito Municipal a conveniência e a necessidade de determinar providências no sentido de
que sejam realizados serviços de manutenção do leito carroçável da Rua Harmonia, no
Distrito de Botujuru, através do sistema de concretagem; e) Moção nº 1.896, do Vereador Denis Roberto Braghetti e outros, apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal por providências no sentido de envidar esforços e promover entendimento com a
Organização não Governamental “Abrigo do Jello”, visando o restabelecimento do importante serviço desenvolvido pela ONG ou solucionar o problema da destinação dos 96
animais que lá se encontram; f) Veto Total ao 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; g) Veto Total ao Projeto
de Lei nº 2.795, do Vereador Marcelo de Araujo, que dispõe sobre a divulgação, por
meio da internet, do cronograma de obras, pavimentação, tapa buracos, conservação de
praças e parques e roçagem de mato nos diversos matos do Município e h) Projeto de
Lei nº 2.807, do Vereador Marcelo de Araujo, dispõe sobre o resultado das Indicações
encaminhadas ao Poder Executivo Municipal e o envio de resposta ao Legislativo; e i)
Projeto de Lei nº 2.808, do Vereador Jurandi Rodrigues Caçula, institui no Município de
Campo Limpo Paulista a semana e o Dia do Profissional de Educação Física e dá outras
providências. A seguir, o Senhor Presidente coloca o requerimento verbal apresentado
pela Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima em discussão, sem debates dos senhores
Vereadores. Segue com a sua votação e é aprovado por unanimidade. Em seguida, o
senhor Presidente solicita ao Assessor Legislativo a leitura das Ementas das Moções,
das Mensagens e/ou Justificativas dos Projetos e dos enunciados dos Vetos, 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,
os Projetos de Lei números 2.807 e 2.808, bem como os Vetos Totais aos Projetos de Lei
números 2789 e 2.795, para elaboração de pareceres e tendo em vista que as Moções
números 1.891 e 1.893 a 1.896 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. Sem Vereadores inscritos para o uso da
palavra, o Senhor Presidente prossegue com os trabalhos, sem intervalo, determinando
para a primeira Secretária a realização de nova chamada que é respondida pelos Senhores Vereadores já relacionados anteriormente. Com quórum legal para deliberações,
passa para a fase da Ordem do Dia. Prosseguindo, solicita para a primeira Secretaria,
Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima, que faça a leitura da Ordem do Dia, no que
foi atendido, composta pelo 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, para primeira discussão e votação. Em seguida, o senhor Presidente anuncia
que além da matéria constante na Ordem do Dia original, estão incluídos o Requerimento nº 2.580 e as Moções números 1.891 e 1.893 a 1.896, transferidas do Expediente, todos
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 transferidas do
Expediente de números 1.891 e 1.893 a 1.896. A seguir, o senhor Presidente submete o
requerimento verbal apresentado pela Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima em
discussão, sem debates. Em votação, é aprovado o requerimento verbal apresentado pela
Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima. Prosseguindo com a Ordem do Dia, o senhor
Presidente coloca em deliberação o Projeto de Lei nº 2.803, 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, de Finanças, Contas e Orçamento e de Obras e Serviços Públicos,
cada qual a seu turno e sem divergência, opinando pela aprovação do Projeto de Lei nº
2.803. Submetido o Projeto de Lei nº 2.803 em primeira discussão, manifesta-se o Vereador Marcelo de Araujo. Submetido em primeira votação, é o Projeto de Lei nº 2.803
aprovado por unanimidade.A seguir, o senhor Presidente coloca em discussão única o
Requerimento nº 2.579, que convoca o Secretário Municipal de Serviços Urbanos para,
no dia 15 de agosto de 2018, às 19:00, prestar esclarecimentos aos Vereadores subscritores bem como aos demais Camaristas, sobre a falta de manutenção e conservação de vias
públicas e sobre as projeções e cronograma de serviços a serem realizados no município.
Manifestam-se os Vereadores Marcelo de Araujo e Denis Roberto Braghetti, este após
ter sido substituído pelo Vice-Presidente, Vereador Marcelo de Araujo, reassumindo em
seguida os trabalhos. Colocado o Requerimento nº 2.580 em votação única, é aprovado
por unanimidade. O senhor Presidente coloca em apreciação o bloco das Moções de números 1.891 e 1.893 a 1.896. Solicita o parecer verbal da Comissão Permanente de Justiça e Redação ao bloco das Moções, que opina favoravelmente. Em discussão única, não
há manifestações dos senhores Vereadores. Em votação única, o bloco das Moções números 1.891 e 1.893 a 1.896 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 Ana Paula Casamassa de Lima e agradece a Guarda Municipal por sempre estar
na Câmara contribuindo para manter a ordem no decorrer dos trabalhos, bem como
pelo trabalho que desenvolve no Municipio, não obstante as dificuldades pelas quais
passa a Corporação, para a qual frisa que os Vereadores estão pleiteando verbas do Governo para melhorar as condições de trabalho. Estende seus agradecimentos a Policia
Militar, também presente no auditório, pelo trabalho que vem desenvolvendo no Muni-

cípio, citando como exemplo a ocorrência policial cuja vítima foi um dos Vereadores e
sua família, na qual a polícia atuou de forma brilhante. Encerra, dizendo que se tratam
de “anjos de farda”. A seguir, pronuncia-se o Vereador Marcelo de Araujo e agradece
os Vereadores pela aprovação do Requerimento e Projeto de sua autoria. Sem mais Vereadores inscritos para falar, o senhor Presidente agradece a presença de todos e declara
encerrada a trigésima terceira Sessão Ordinária da 13ª Legislatura, de cujos trabalhos
foi lavrada a presente Ata, que aprovada na Sessão Ordinária de 21 de agosto de 2018,
vai assinada pelos integrantes da Mesa.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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