ATA DA 044a. SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO
PAULISTA
- 13a. LEGISLATURA
Aos dezenove do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, 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 sete minutos, constata-se a presença dos Senhores Vereadores 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,
MARIA DO ESPIRITO SANTO PARANHOS BIZZO, PAULO PEREIRA DOS SANTOS e VALDIR ANTONIO ARENGHI , conforme chamada efetuada pelo 2º Secretário, respondida e assinaturas lançadas na Folha de Presença respectiva e a ausência da
Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima. Com o número legal de Vereadores presentes, são declarados abertos os trabalhos da quadragésima quarta Sessão Ordinária da
décima terceira Legislatura, sob a presidência do titular, Vereador Antonio Fiaz Carvalho, secretariado pelo Vereador Valdir Antonio Arenghi, 2º Secretário. Toma assento à
Mesa o Vereador José Riberto da Silva, Vice-Presidente. A seguir, o senhor Presidente
convida a Vereadora Cristiane Friolim Damasceno a ocupar o lugar vazio à Mesa em
razão da ausência da 1ª Secretária e assumir os encargos de Secretaria, que aceita. Em
seguida, solicita e obtém, em cumprimento ao Regimento Interno da Casa, a leitura do
trecho da Bíblia Sagrada: Marcos, capítulo 8, versículos 14 ao 21, por intermédio do
Vereador José Riberto da Silva. Prosseguindo, o senhor Presidente solicita um minuto
de silêncio em homenagem às vítimas do rompimento da barragem de Brumadinhos e
do incêndio do CT do Flamengo, bem como ao jornalista Ricardo Boechat e ao campolimpense Cláudio Ito. A seguir, o senhor Presidente solicita à Vereadora Cristiane Friolim Damasceno a leitura do pedido de licença médica da Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima, por um dia, já deferido, proclamando, em seguida, que a suplente, Vereadora Maria do Espirito Santo Paranhos Pires, assumiu a Vereança na data de hoje
em seu Gabinete para substituir à Vereadora licenciada, dispensada das formalidades
regimentais por já as ter cumprido em oportunidade anterior. O Senhor Presidente coloca em discussão a Ata da 43ª Sessão Ordinária de 05 de fevereiro de 2019, 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 23, relativo ao período de seis a dezenove de fevereiro do ano de dois mil e dezenove
relatando as correspondências recebidas nesta Casa Legislativa. Determina para o segundo Secretário, Valdir Antonio Arenghi, a chamada dos Vereadores autores para que
procedam a leitura das Indicações que apresentaram que seguem: nº 9.117 do Vereador
Paulo Pereira dos Santos, sugerindo a implantação de rede de drenagem com malha que
prende os lixos nos tubos nas saídas das galerias dos afluentes que desembocam no Rio
Jundiaí, na altura da ponte do Parque Internacional e nas proximidades da Sabesp; nº
9.118 do Vereador Marcelo de Araujo, propondo um canal de drenagem no trecho final
da Rua Dracena, através do abaulamento do seu leito carroçável, de maneira a facilitar
o escoamento das águas pluviais pela lateral da via pública; números 9.119 e 9.120 do
Vereador Daniel Mantovani Silva: 9.119, sugerindo a realização de serviços de limpeza
(corte de mato), de retirada dos galhos e poda de arvores na Rua Hilda Koeller Ramos,
situada no Jardim Vitória; 9.120, propondo a realização de operação tapa buracos na
Rua Hilda Koeller Ramos, situada no Jardim Vitória; números 9.121 a 9.125 da Vereadora Dulce do Prado Amato: 9.121, indicando sejam realizados serviços de tapa-buracos
nas ruas Francisco Biazzi, Ariovaldo Afonso Ellia, Juvenal Martins de Azevedo, Gonçalo Gerez Navarro, Maurício Grobman, José de Souza Charrua e Octávio Agostinho, si-

tuadas no Jardim Corcovado, bem como serviços de limpeza, de capinação e roçada na
praça e parquinho existentes na Rua Gonçalo Gerez Navarro; 9.122, propondo a conservação dos leitos carroçáveis das ruas do Jardim Santa Lúcia, notadamente das Ruas
Codorna e Colibri, através dos serviços de tapa-buracos, bem como a limpeza e a capinação de toda a extensão da Rua Sanhaço, da viela que interliga as ruas Sanhaço e Colibri e do entorno da Escola Mário Pereira Pinto; 9.123, propondo a conservação das
ruas do Jardim Guanciale, notadamente das Ruas Silvio Guanciale, Francisco Valentim
Bonamigo, Mario Migotto, Avenida das Saudades e Avenida D. Pedro I, através da operação tapa-buracos; 9.124, sugerindo o corte do mato da praça situada no encontro da
Rua Oswaldo Grandisoli com a Rua José de Souza Charrua, no Jardim Corcovado;
9.125, indicando a realização de operação tapa-buracos em toda a extensão da Avenida
Primeiro de Dezembro, situada no Jardim Marsola; nº 9.126 do Vereador Denis Roberto
Braghetti, propondo a conservação e a manutenção do piso de terra da Rua dos Ipês,
situada no bairro do Moinho. As Indicações números 9.119 e 9.120 são lidas, a pedido do
seu autor Vereador Daniel Mantovani Lima, pela Vereadora Cristiane Friolim Damasceno. Em seguida, o Senhor Presidente passa a proclamar seu despacho favorável às Indicações lidas, encaminhando-as ao Chefe do Executivo. O senhor Presidente solicita ao
Assessor Legislativo a leitura, para conhecimento do Plenário, das proposituras protocoladas na Casa, que seguem: a)Moção nº 1.927 do Vereador Antonio Fiaz Carvalho, apela
à alta direção do grupo SOBAM - Sociedade Beneficente de Assistência Médica, no sentido de determinar a ampliação dos serviços de assistência mantidos pela Policlínica de
Campo Limpo Paulista para até às 22:00 horas, pelo menos de segunda a sexta-feira,
minimizando, por essa forma, os possíveis riscos por demora no atendimento de urgência, ao já expressivo número de conveniados residentes em nossa cidade; b)Moção nº
1.928 do Vereador Daniel Mantovani Lima, manifesta seu pesar pelo falecimento do senhor RICARDO EUGÊNIO BOECHAT, importante jornalista, apresentador e radialista brasileiro, ocorrido em data de 11 de fevereiro, na cidade de São Paulo – SP; c) Moção nº 1.929 da Vereadora Dulce do Prado Amato, apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito a conveniência e a necessidade de promover necessária revitalização da Praça Castelo Branco; d) Moção nº 1.930 dos Vereadores Marcelo de Araujo e Evandro Giora,
apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal a conveniência e a necessidade de
determinar a limpeza e o desassoreamento do córrego existente ao lado da Escola do
Pinheiros, no Bairro Pau Arcado, bem como a limpeza da fossa e a construção de faixa
elevada de travessia de pedestres na citada unidade escolar; e) Moção nº 1.931 do Vereador Denis Roberto Braghetti, apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para
que oficie à concessionária Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
(SABESP) solicitando a expansão do horário de atendimento à população na Agência de
Campo Limpo Paulista, pelo menos por período de seis horas diárias, a exemplo de municípios vizinhos; f) Moção nº 1.932 do Vereador Marcelo de Araujo, apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que determine à Secretaria de Serviços Urbanos
medidas urgentes visando à conservação mecânica das vias públicas do Bairro Chácaras
Nova Essen, na Estância Figueira Branca; g) Moção nº 1.933 do Vereado José Riberto
da Silva, apresenta à família enlutada, os mais sinceros e profundos votos de pesar pelo
falecimento do campo-limpense Claudio Ito, ocorrido no último dia 14 de Fevereiro.;
h)Projeto de Lei nº 2.828 do Executivo, institui o Gabinete de Gestão Integrada Municipal – GGI-M, no município de Campo Limpo Paulista e dá outras providências; e i) Projeto de Resolução nº 400 da Mesa da Câmara, altera o artigo 4º da Resolução nº 338, de 06
de fevereiro de 2019. Com a palavra a Vereadora Cristiane Friolim Damasceno requer a
dispensa da leitura do inteiro teor do Projeto de Lei nº 2.828, do Projeto de Resolução nº
400 e das Moções números 1.927 a 1.933, 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 discussão o requerimento verbal apre-

sentado pela Vereadora Cristiane Friolim Damasceno, sem debates, e em votação, na
qual é aprovado por unanimidade. Em seguida, o senhor Presidente solicita ao Assessor
Legislativo a leitura das Ementas das Moções, da Justificativa do Projeto de Resolução
nº 400 e da Mensagem do Projeto de Lei nº 2.828. O senhor Presidente coloca à disposição das Comissões Permanentes da Casa, iniciando-se pela Comissão de Justiça e Redação, o Projeto de Lei nº 2.828 e o Projeto de Resolução nº 400. Proclama a transferência
das Moções números 1.927 a 1.933 à Ordem do Dia. Prosseguindo, 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 o Vereador Evandro Giora agradece a presença de todos e parabeniza a mobilização dos munícipes realizada hoje, afirmando que historicamente é o que tem sido feito pela militância
política, pelos sindicatos, pela sociedade de amigos, para poder alcançar objetivos, pois
sem luta nada se consegue. Defende sempre a sociedade civil organizada, de onde nasceu
o atual governo eis que muitos servidores públicos municipais que hoje trabalham aqui
fizeram parte dessas mobilizações, porém, afirma que o atual Executivo não representa
essa história de luta pois vem adotando medidas prejudiciais aos munícipes. Aconselha a
todos continuarem com manifestações pacíficas, desejando que a de hoje seja a primeira
de muitas.Com a palavra o Vereador Marcelo de Araujo agradece a presença de todos e
frisa o tempo de dois anos decorrido da gestão do Executivo, considerando-a de péssima
qualidade, sem apresentar soluções para os problemas que aponta, persistindo as velhas
práticas para manter os interesses de alguns e a represaria praticada contra funcionários que denunciam irregularidades, citando o caso da professora presente na assistência. Estende-se sobre o assunto e aborda a Lei, cujo Projeto originário é de sua autoria,
que dispõe sobre divulgação de inscritos em creches, acrescentando que o SecretárioMunicipal de Educação a utiliza para justificar a falta de vagas nessas instituições, colocando a responsabilidade no Vereador. Comenta o fato de que foi visitar uma creche
municipal, porém, segundo determinação do mesmo Secretário, só pode fazê-lo acompanhado por funcionário, o que classifica como constrangedor e óbice para a função
fiscalizadora atribuída ao Vereador. Diz que o cenário de Campo Limpo Paulista é triste e clama pela união de forças para muda-lo. Acrescenta que não desiste e sempre apurará as denúncias, inclusive das redes sociais, pois suas ações terão reflexos no futuro,
por isso, se recusa a aprovar Projetos de Lei em regime de urgência. Repudia o aumento
do IPTU e alerta os presentes sobre a eleição de 2020, salientando que Campo Limpo
Paulista precisa de pessoas que amem a cidade. Com a palavra o Vereador Denis Roberto Braghetti cumprimenta a Mesa Diretora, a assistência e os internautas, agradecendo a
presença de todos. Aborda a Moção nº 1.926 de apelo ao Executivo para que reconsidere
o aumento ou pelo menos faça uma correção razoável do IPTU, estendendo-se sobre o
assunto. Menciona que todos os Projetos que chegam no Legislativo buscam aumento de
arrecadação e dos salários dos Comissionados, confrontando com os interesses da população. Diz que mesmo com o aumento da arrecadação por intermédio da majoração do
IPTU e Taxa de Lixo não vislumbra melhoria nos serviços públicos, pois se apresentam
de péssima qualidade em todos os seguimentos. Ressalta que a atual Administração Pública afronta os princípios da boa gestão, preferindo aumentar impostos, quando poderia diminuir o quadro dos servidores comissionados. Prossegue ressaltando a má administração, citando boas medidas objeto de Projetos de Lei já aprovados, não implantadas pelo Executivo, as quais poderiam melhorar a qualidade de vida das pessoas em determinadas áreas. Comenta que a população vem cobrando ações da Administração,
quer nas redes sociais, quer através de mobilizações e que, como representante do povo,
constata a falta de responsabilidade social e para com o bom emprego do dinheiro público, se colocando à disposição da população em oposição ao aumento do IPTU. Sem mais
Vereadores inscritos para o uso da palavra, o Senhor Presidente suspende os trabalhos
por cinco minutos, decorridos os quais, com nova chamada efetuada e com quórum legal

para deliberação, reabre-se a Sessão, já em fase de Ordem do Dia. A seguir, o segundo
Secretário, Vereador Valdir Antonio Arenghi, atendendo pedido do Presidente, efetua a
leitura da Ordem do Dia original, composta, para discussão e votação únicas, pelos seguintes: a)Veto Total ao Projeto de Lei nº 2.807, do Vereador Marcelo de Araujo, dispondo sobre resultados das Indicações encaminhadas ao Executivo e envio de resposta
ao Legislativo; b) Veto Total ao Projeto de Lei nº 2.816, do Vereador Evandro Giora,
dispondo sobre a isenção do pagamento da taxa de inscrição em concursos do Executivo
e do Legislativo; e c) Veto Total ao Projeto de Lei nº 2.817, do Vereador Marcelo de
Araujo, que determina sejam informadas no site da Prefeitura as obras paralisadas, os
motivos, o tempo de interrupção e a possível data para a sua continuidade e término.
Com o uso da palavra, a Vereadora Cristiane Friolim Damasceno requer a imposição do
regime de urgência ao Projeto de Resolução nº 400 e a votação em bloco das Moções
números 1.927 a 1.933. O senhor Presidente coloca em discussão o requerimento verbal
apresentado pela Vereadora Cristiane Friolim Damasceno, não havendo debates, e prossegue com sua votação, na qual resulta aprovado por unanimidade. O senhor Presidente prossegue com a Ordem do Dia, colocando em apreciação o Veto Total ao Projeto de
Lei nº 2.807. Determina a leitura do parecer escrito da Assessoria Jurídica. Em seguida,
colhe o parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação, que é favorável ao Veto. Segue
com a discussão única do Veto, manifestando-se o Vereador Marcelo de Araujo. Inicia a
votação única e secreta do Veto, determinando ao segundo Secretário a chamada, pela
ordem alfabética da folha de presença, dos Vereadores que, cada qual recebendo cédula
previamente rubricada pelo Presidente, se dirigem à cabine e, em seguida, depositam os
votos na urna sobre a mesa. Transcorre normalmente a votação, votando todos os Vereadores presentes. Em seguida, o senhor Presidente proclama a inutilização de três cédulas confeccionadas à maior e convida os Vereadores Leandro Bizetto e Maria do Espírito Santo Paranhos Bizzo para acompanhar a apuração. Passa-se à apuração pela Mesa,
sendo proclamado o resultado, dando o Veto como rejeitado pela maioria de oito (08)
votos a cinco (05).O senhor Presidente coloca em apreciação o Veto Total ao Projeto de
Lei nº 2.816, determinando a leitura do respectivo parecer escrito da Assessoria Jurídica. Após a leitura, o senhor Presidente colhe o parecer verbal da Comissão de Justiça e
Redação, que opina pela aprovação do Veto. Prossegue o senhor Presidente com a discussão única do Veto, manifestando-se o Vereador Evandro de Araujo. Passa para a
votação única e secreta do Veto, sendo cada Vereador chamado a votar pela ordem alfabética da Folha de Presença, recebendo cédula própria e 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 Jurandi Rodrigues Caçula e Paulo Pereira dos Santos para acompanhar a apuração. Efetuada a apuração, proclama o senhor Presidente a rejeição do Veto Total ao Projeto de
Lei nº 2.816 pela maioria de sete (07) votos a seis (06). Prossegue o senhor Presidente
com a apreciação do Veto Total ao Projeto de Lei nº 2.817, determinando a leitura do
parecer escrito da Assessoria Jurídica. Em seguida, colhe o parecer verbal da Comissão
de Justiça e Redação, que se manifesta favorável ao Veto. Em discussão, manifesta-se o
Vereador Marcelo de Araujo. Em votação única e secreta, o Senhor Presidente determina ao segundo Secretário a chamada, pela ordem alfabética da folha de presença, de
cada Vereador que recebe cédula própria e rubricada pelo Presidente e se dirige à cabine para votar, depositando o voto na urna sobre a mesa. Encerrada a votação, o senhor
Presidente, pós proclamar a inutilização de três cédulas sobrantes, convida os Vereadores José Riberto da Silva e Marcelo de Araujo para acompanhar a apuração. Passa-se à
apuração pela Mesa, proclamando o senhor Presidente que o Veto Total ao Projeto de
Lei nº 2.817 está mantido pela maioria de oito (08) votos a cinco (05). A seguir, em apreciação o Projeto de Resolução nº 400, o senhor Presidente solicita ao Assessor Legislativo
a leitura do respectivo parecer jurídico. Em seguida, o Senhor Presidente solicita os pa-

receres verbais das Comissões de Justiça e Redação e de Finanças, Contas e Orçamento,
cada qual, por sua vez, manifestando sua aquiescência ao Projeto de Resolução nº 400.
Em discussão única, não ocorrem manifestações dos senhores Vereadores. Em votação
única, é Projeto de Resolução nº 400 aprovado por unanimidade. Prosseguindo a Ordem do Dia, o Senhor Presidente coloca em apreciação o Bloco das Moções números
1.927 a 1.933 e solicita o parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação, que
opina favoravelmente. Em discussão única, manifestam-se os Vereadores Marcelo de
Araujo e Denis Roberto Braghetti. Em votação única, o Bloco das Moções 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 declara encerrada a Sessão, de cujos trabalhos vai lavrada a presente Ata, que aprovada na Sessão Ordinária de 12 de março de 2019, vai assinada pelos integrantes da Mesa.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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