ATA DA 042a. SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO
PAULISTA
- 13a. LEGISLATURA
Aos onze dias do mês de dezembro 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 oito 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 quadragésima 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, solicita e obtém, em cumprimento ao Regimento Interno da Casa, a leitura do trecho da Bíblia Sagrada: João,
Capítulo 5, Versículos 4, por intermédio do Vereador Valdir Antonio Arenghi. Dando
sequência aos trabalhos, o Presidente coloca em discussão a Ata da 40ª Sessão Ordinária, de 13 de novembro de 2018, sem ocorrência de debates. Colocada em votação, a Ata
é aprovada por unanimidade de votos. Prosseguindo é colocada em discussão a Ata da
41ª Sessão Ordinária, de 27 de novembro de 2018, sem ocorrência de debates. Colocada
em votação, a Ata é aprovada por unanimidade.Em seguida, o Senhor Presidente coloca
à disposição do Plenário o Boletim Informativo nº 21, relativo ao período de vinte e oito
de novembro a onze de dezembro do ano de dois mil e dezoito, relatando as correspondências recebidas nesta Casa Legislativa. Coloca também o Balancete da Câmara Municipal referente ao mês de novembro/2018 à disposição do Plenário e da Comissão de Finanças, Contas e Orçamento. A seguir, o Senhor Presidente solicita para a primeira Secretária, Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima, a leitura das Indicações números
9.100 a 9.103, e ao segundo Secretário, Vereador Valdir Antonio Arenghi, a leitura das
Indicações números 9.104 a 9.107, que seguem: nº 9.100 do Vereador Valdir Antonio
Arenghi, sugerindo a realização de serviços de conservação das Ruas Domingos Maiole
e Maria Bertolini, situadas no bairro Colinas do Pontal, Distrito de Botujuru, através do
motonivelamento de seus leitos carroçáveis; nº 9.101 do Vereador Marcelo de Araujo,
propondo beneficiar a Rua Topázio, situada na Figueira Branca, com a coleta de lixo
domiciliar e manutenção e cascalhamento de seu leito carroçável; números 9.102 e 9.103
da Vereadora Cristiane Friolim Damasceno: 9.102, indicando serviço de capina na região do “escadão” existente na Rua Maurício Grobman, situada no Jardim Corcovado,
próximo ao ponto de ônibus; 9.103, sugerindo a realização do serviço de limpeza e de
corte de mato na praça situada à Rua Antônio Donati, no Jardim Vera Regina; números 9.104 e 9.105 da Vereadora Dulce do Prado Amato: 9.104, propondo a realização de
serviços de tapa buracos nas ruas do Jardim Brasília, Distrito de Botujuru, notadamente
na Rua Maria Aparecida Casagrande; 9.105, sugerindo serviços de tapa buracos nas
ruas da Vila Ypê, Distrito de Botujuru, notadamente na Rua José Honorato; nº 9.106 do
Vereador Marcelo de Araujo, indicando a implantação de semáforo na Avenida D. Pedro I, na altura do nº 1.400, no ponto de acesso ao Jardim Guanciale/Jardim Vitória; e
nº 9.107 do Vereador Denis Roberto Braghetti, sugerindo a pintura do símbolo preestabelecido e legalmente instituído, figuras de motocicletas e bicicletas, no pavimento da
área exclusiva de espera desses veículos que se encontra aquém aos semáforos. Em se-

guida, o Senhor Presidente passa a proclamar seu despacho favorável às Indicações lidas, encaminhando-as ao Chefe do Executivo. A seguir, o senhor Presidente solicita para
a primeira Secretária que faça a leitura do fecho do Requerimento nº 2.591, do Vereador Marcelo de Araujo, solicitando ao Executivo cópia dos certificados de conclusão de
curso de transporte escolar de todos os motoristas, efetivos, comissionados ou contratados, que estão dirigindo ou dirigiram ônibus escolares da frota municipal; e do Requerimento nº 2.592, do Vereador Evandro Giora, que solicita ao Executivo Municipal Informações a respeito das garantias exigidas para o serviço de recapeamento e drenagem
das Ruas Guatemala e Groenlândia, no Jardim América e sobre as especificações técnicas previstas para a camada asfáltica, com encaminhamento de laudo técnico contendo
os ensaios de resistência do asfalto e relatório fotográfico do andamento da obra. Finalizada a leitura, o senhor Presidente proclama a transferência automática dos Requerimentos números 2.591 e 2.592 para a Ordem do Dia desta Sessão, para deliberação em
discussão e votação únicas. O senhor Presidente solicita ao Assessor Legislativo a leitura,
para conhecimento do Plenário, das proposituras protocoladas na Casa, que seguem:
Projeto de Resolução nº 396, do Vereador Marcelo de Araujo, que inclui o parágrafo 4º
no artigo 92 do Regimento Interno do Legislativo; b) Projeto de Lei nº 2.821, do Executivo, que dispõe sobre a constituição do Conselho Municipal Municipal Gestor de Habitação de Interesse Social - CMGHIS, dos objetivos, das diretrizes, das atribuições e da
composição, e criação do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS,
dos recursos, do patrimônio, da administração e da sua gestão; c) Projeto de Lei nº
2.822, do Executivo, sobre ampliação e Manutenção de Carga Horária para Educador
da Educação Fundamental II, conforme disciplina Lei Federal 11738/2008, mediante
opção do Servidor; d) Moção nº 1.977, da Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima, de
apelo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que envide esforços no sentido
de viabilizar elaboração de Projeto de Lei concedendo Adicional de Risco de Vida aos
Agentes de Trânsito, tendo em vista a exposição constante ao perigo em que atuam esses
profissionais; e) Moção nº 1.918, do Vereador Denis Roberto Braghetti, de apelo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que determine providências visando a realização de serviços de motonivelamento no acesso ao Departamento de Habitação SocialDHS do Bairro São José II, atrás da Rua 32, bem como de limpeza ao entorno das moradias existentes; f) Moção nº 1.919, da Vereadora Cristiane Friolim Damasceno, de
aplausos à Keithy Costa, vencedora do Miss Campo Limpo Paulista; g) Moção nº 1.920,
da Vereadora Cristiane Friolim Damasceno, de aplausos à Jennifer N. Moreira Cassemiro, eleita Miss Juvenil 2019 de Campo Limpo Paulista, categoria de 13 a 17 anos de
idade; h) Moção nº 1.921, da Vereadora Cristiane Friolim Damasceno, de aplausos à
Cínthia Cegobias, de 14 anos, aluna da EMEF “Luiz de Carvalho”, que participou da
seletiva final de escolha da Miss Juvenil 2019 de Campo Limpo Paulista e foi classificada
em segundo lugar no evento, e i) Moção nº 1.922, da Vereadora Cristiane Friolim Damasceno, que aplaude a empresa Zana Produções, com sede em Várzea Paulista, através da sua coordenadora Zana Oliveira, responsável pela organização, promoção e realização dos concursos de escolha da Miss Campo Limpo Paulista 2019 e Miss Juvenil
2019, pelo excelente trabalho realizado no citado evento cultural em Campo Limpo Paulista.Com a palavra a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima requer a dispensa da
leitura do inteiro teor das proposituras protocoladas: Projeto de Resolução nº 396, Projetos de Lei números 2.821 e 2.822 e Moções números 1.917 a 1.922, por já haver cópias
distribuídas aos Vereadores, lendo-se somente as Ementas das Moções e Justificativas ou
Mensagens dos Projetos. Prosseguindo, o senhor Presidente coloca em votação o requerimento verbal apresentado pela Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima, que é aprovado por unanimidade. Em seguida, o senhor Presidente solicita ao Assessor Legislativo
a leitura da Justificativa do Projeto de Resolução nº 396, das Mensagens dos Projetos de
Lei números 2.821 e 2.822 e das Ementas das Moções números 1.917 a 1.922. Prosse-

guindo, o Senhor Presidente passa para a 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 a Vereadora Cristiane Friolim Damasceno agradece a presença de
todos e aborda suas Moções de Aplausos relacionadas ao concurso de Miss Campo Limpo Paulista, passando a enaltecer as participantes e as vencedoras que cita os nomes e
classificação, acrescentando que o evento é muito importante para o Município. Frisa
que as vencedoras do concurso disputarão o Miss Estadual e que a Câmara Municipal
está honrada com a participação e presença das meninas no auditório. Parabeniza ainda
a produtora do evento, que não obteve qualquer apoio do Executivo, prometendo, em
atenção ao pedido da organizadora, que os Vereadores farão intermediação de contatos
com o Prefeito para dar incentivo e reconhecimento desses espetáculos. A seguir, discorre sobre o Projeto de Lei nº 2.822, do Executivo, de interesse da classe dos professores,
contudo, merecendo melhores estudos, já que os Vereadores buscam melhorias para a
Educação. Com a palavra o Vereador Paulo Pereira dos Santos cumprimenta e agradece
a presença de todos e menciona a falta de responsabilidade da Defesa Civil local na realização de seu trabalho. Diz que o papel da Defesa Civil é mapear as áreas do Município
com o objetivo de avaliar e de fiscalizar as que representam riscos e não ficar sob a inércia. Cita como exemplo da falta de responsabilidade da Defesa Civil local o episódio do
temporal de sábado, quando o Vereador Marcelo de Araujo necessitou ajudar a retirar,
para salvá-los, os móveis da casa de um munícipe e o orador precisou impedir que os
moradores invadissem a Sabesp para abrir as comportas, pois as casas do Jardim Ana
Maria já estavam alagadas. Diz que a Defesa Civil não atendeu os chamados para as
providências cabíveis, fato que culminou na invasão da Sabesp por um munícipe que,
juntamente com o Vereador, fechou as comportas, amenizando a situação. Prossegue,
dizendo que a cidade está repleta de matos e buracos e cobra mais trabalho do Departamento de Serviços Urbanos, que está um caos. Com a palavra o Vereador Marcelo de
Araujo agradece a presença de todos, cumprimentando a Mesa Diretora e a assistência.
Diz que está no final do mandato de dois anos da Mesa Diretora e gostaria de trazer notícias boas a respeito da cidade, porém o cenário é bastante ruim, julgando a falta de
informação como um dos maiores problemas. Comenta sobre os serviços de sinalização
realizados em vias públicas de bairros que cita, antes da recuperação da pavimentação
dos leitos carroçáveis, lamentando o fato. Mostra-se indignado com a situação da moto
e do veículo doados à Guarda Municipal há três meses, eis que se encontram parados
por falta de documentação, sem uso, enquanto aquela Corporação necessita desses equipamentos para melhor trabalhar. Comenta que endereçou ofício ao Executivo pedindo
informações a respeito. Aborda o alagamento do Jardim Marchetti, já mencionado pelo
Vereador Paulo Pereira dos Santos, ocasião em que se sentiu impotente diante da água
subindo nas casas. Espera que 2019 seja diferente e que vai lutar por isso. Agradece a
Mesa Diretora do biênio 2017/2018, da qual fez parte, pelo apoio recebido e espera que
no próximo biênio, 2019/2020, os Vereadores continuem a trabalhar com afinco. Com a
palavra a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima cumprimenta a assistência e os Vereadores e aborda sua Moção que apela ao Executivo para contemplar os agentes de
trânsito com o pretendido adicional de risco de vida, equivalente a 40% no salário, pelos
serviços que prestam. Justifica que, como se trata de apenas três servidores nesse cargo,
o impacto orçamentário seria muito pequeno com a concessão do benefício. Espera que o
Executivo se sensibilize e adote a medida. Segue, dizendo que o problema de enchentes
do Jardim Marchettí é antigo e reincidente, inclusive, motivo de luta do ex-Vereador
“Betinho”, sem ainda alcançar qualquer providência até o presente. Enfatiza que a Secretária de Serviços Urbanos vem deixando muito a desejar, cujo Secretário não consegue efetuar seu papel. Diz que a cidade está esburacada e cheio de matos, representando
riscos à saúde pública, pois não há como realizar, diante da proximidade do verão e da
época chuvosa, um trabalho de prevenção da Dengue, Chikungunya e Zika permeio aos

matos e buracos, pedindo atenção da Secretária de Serviços Urbanos para esse fato. Diz
do orgulho do Legislativo em receber as Misses Campo-Limpenses, solicitando salva de
palmas para elas. Salienta a aproximação do final do biênio, que passou rápido, porém
não foi fácil, agradecendo a oportunidade de fazer parte da Mesa Diretora, da qual novamente participará no segundo biênio, augurando mudanças e aprimoramento na gestão. Diz que já foi a metade da Legislatura, estimulando os Vereadores a continuar a
Vereança com força. Ocorre substituição na presidência para manifestar-se, na tribuna,
o titular, Vereador Denis Roberto Braghetti. Com a palavra, o Vereador Denis Roberto
Braghetti saúda a assistência e os Vereadores e frisa o encerramento do primeiro biênio,
quando veio à tribuna para reivindicar, aplaudir os munícipes, defender proposituras e
hoje, ao contrário de criticar o Executivo que mal conduz a cidade, vem para agradecer
o apoio dos Vereadores, da Secretaria e Administração do Legislativo, dos Assessores e
da Mesa Diretora, salientando que deixa a Mesa Diretora, como presidente, de cabeça
erguida. Deseja um gestão próspera ao novo Presidente e que consiga exercer a Presidência com sabedoria. Ainda sobre sua gestão, diz que sai feliz e honrado pelo trabalho
realizado pela Mesa e pela Secretaria da Casa. Finaliza, desejando a todos um Feliz Natal e próspero Ano Novo. Reassume os trabalhos. Sem mais Vereadores inscritos para o
uso da palavra, o Senhor Presidente prossegue com os trabalhos, determinando nova
chamada respondida pelos Vereadores anteriormente nominados, com quórum para
deliberação, já em fase de Ordem do Dia. A seguir, a primeira Secretária, Vereadora
Ana Paula Casamassa de Lima, atendendo pedido do Presidente, efetua a leitura da Ordem do Dia original, composta seguintes: a) Projeto de Lei nº 2.807, do Vereador Marcelo de Araujo, dispondo sobre resultados das Indicações ao Poder Executivo Municipal e
o envio de resposta ao Legislativo; b) Projeto de Lei nº 2.816, do Vereador Evandro Giora, dispondo sobre a isenção do pagamento da taxa de inscrição em concursos para
provimento de cargo efetivo e processos seletivos do Executivo e do Legislativo da cidade; c) Projeto de Lei nº 2.817, do Vereador Marcelo de Araujo, determinando que as
obras públicas que se encontram paralisadas sejam informadas no site oficial da Prefeitura, indicando os motivos, o tempo de interrupção e a possível data para a sua continuidade e término, todos para segunda discussão e votação e d) Projeto de Lei nº 2.819,
do Vereador Marcelo de Araujo, dispondo sobre a gratuidade no transporte público aos
agentes comunitários de saúde, para primeira discussão e votação. Com o uso da palavra, a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima requer a imposição do regime de urgência ao Projeto de Lei nº 2.821 e a votação em bloco das Moções númros 1.917 a 1.922.
O senhor Presidente coloca em votação o requerimento verbal apresentado pela Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima, que é aprovado por unanimidade. O senhor Presidente anuncia que o Projeto de Lei nº 2.821, os Requerimentos números 2.591 e 2.592 e
as Moções números 1.917 a 1.922 transferidos do Expediente também compõem a Ordem do Dia. O senhor Presidente coloca em segunda discussão o Projeto de Lei nº 2.807
e não havendo manifestações dos senhores Vereadores, prossegue com sua votação, dela
resulta aprovado por unanimidade. A seguir, o senhor Presidente submete o Projeto de
Lei nº 2.816 em segunda discussão, sem debates. Em segunda votação, é o Projeto de Lei
nº 2.816 aprovado por unanimidade. Submetido o Projeto de Lei nº 2.817 em segunda
discussão, não há debates dos senhores Vereadores. Em seguida, o senhor Presidente
coloca em segunda votação o Projeto de Lei nº 2.817, que é aprovado por unanimidade.
Em apreciação o Projeto de Lei nº 2.819, solicita ao Assessor Legislativo, a leitura do
respectivo parecer jurídico. 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. A seguir, vai submetido o Projeto de Lei nº 2.819 em primeira discussão, manifestando-se o
Vereador Marcelo de Araujo. Em primeira votação, o Projeto de Lei nº 2.819 é aprovado pela maioria de onze (11) votos favoráveis e um contrário do Vereador Leandro Bize-

tto. A seguir, o Senhor Presidente coloca em apreciação o Projeto de Lei nº 2.821, em
urgência, solicitando a leitura do parecer jurídico. Após a leitura do parecer jurídico, o
senhor Presidente passa a colher os pareceres verbais das Comissões de Justiça e Redação, de Finanças, Contas e Orçamento e de Saúde e Assistência Social que são favoráveis ao projeto em exame. Em discussão única, manifesta-se o Vereador Evandro Giora.
Submetido o Projeto de Lei nº 2.821 em votação única, é aprovado por unanimidade. A
seguir, o senhor Presidente coloca em discussão única o Requerimento nº 2.591. Manifestam-se os Vereadores Marcelo de Araujo e Evandro Giora. Colocado o Requerimento nº
2.591 em votação única, é aprovado por unanimidade. O senhor Presidente submete a
apreciação do Plenário o Requerimento nº 2.592, passando a sua discussão única, manifestando-se o Vereador Evandro Giora. Em votação única, é o Requerimento nº 2.592
aprovado por unanimidade. O senhor Presidente coloca em apreciação o bloco das Moções de números 1.917 a 1.922. Solicita o parecer verbal da Comissão Permanente de
Justiça e Redação ao bloco das Moções, que opina favoravelmente. Em discussão única,
não há debates dos senhores Vereadores. Em votação única, o bloco das Moções números 1.917 a 1.922 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. Sem Vereadores inscritos para falar e nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente parabeniza os funcionários aniversariantes do mês de dezembro que menciona, anuncia o recesso parlamentar, deseja
um feliz Natal e próspero Ano Novo a todos e declara encerrada a Sessão, de cujos trabalhos vai lavrada a presente Ata, que aprovada na Sessão Ordinária de 05 de fevereiro
de 2019, vai assinada pelos integrantes da Mesa.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-._______________________________
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