ATA DA 045a. SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO
PAULISTA
- 13a. LEGISLATURA
Aos doze dias do mês de março 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 trinta minutos, constata-se a
presença dos Senhores Vereadores ALEXANDRE DOS SANTOS, ANTONIO FIAZ
CARVALHO, ANA PAULA CASAMASSA DE LIMA, CRISTIANE FRIOLIM DAMASCENO, DANIEL MANTOVANI LIMA, DENIS ROBERTO BRAGHETTI,
DULCE DO PRADO AMATO, JOSÉ RIBERTO DA SILVA, JURANDI RODRIGUES
CAÇULA, LEANDRO BIZETTO, MARCELO DE ARAUJO e VALDIR ANTONIO
ARENGHI, conforme chamada efetuada pela primeira Secretária, respondida e assinaturas lançadas na Folha de Presença respectiva e a ausência dos Vereadores Evandro
Giora e Paulo Pereira dos Santos. Com o número legal de Vereadores presentes, são
declarados abertos os trabalhos da quadragésima quinta Sessão Ordinária da décima
terceira Legislatura, sob a presidência do titular, Vereador Antonio Fiaz Carvalho, secretariado pelos Vereadores Ana Paula Casamassa de Lima e Valdir Antonio Arenghi,
respectivamente 1º e 2º Secretários. Toma assento à Mesa o Vereador José Riberto da
Silva, Vice-Presidente. Em seguida, solicita e obtém, em cumprimento ao Regimento
Interno da Casa, a leitura do trecho da Bíblia Sagrada: Isaias, capítulo 55, versículos 11
ao 14, por intermédio do Vereador José Riberto da Silva. A seguir, a primeira Secretária
procede a leitura do pedido de licença médica do Vereador Paulo Pereira dos Santos,
por dois dias, a contar do dia 11 de março de 2019, já deferido, proclamando, em seguida, que o suplente, Alexandre dos Santos, assumiu a Vereança na data de hoje, tomando
posse no Gabinete da Presidência em substituição ao Vereador licenciado, dispensado
das formalidades regimentais por já as ter cumprido em oportunidade anterior. A seguir, o Senhor Presidente coloca em discussão a Ata da 44ª Sessão Ordinária de 19 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 24, relativo ao período de vinte de fevereiro a doze de
março do ano de dois mil e dezenove relatando as correspondências recebidas nesta Casa Legislativa. O senhor Presidente proclama prejudicada a leitura da Indicação nº
9.136 em virtude da licença do seu autor, Vereador Paulo Pereira dos Santos, devendo
retornar a propositura na próxima Sessão e solicita à primeira Secretária que faça a
chamada dos Vereadores que apresentaram Indicações ao Executivo para que façam a
leitura dos fechos dessas proposituras, conforme segue: números 9.127 a 9.l29 do Vereador Denis Roberto Braghetti: 9.127, propondo a utilização dos recursos arrecadados
pelo Município com o aumento considerável e ilegal do IPTU e com a Taxa de Lixo em
metas e ações para cumprir a vigente Lei nº 2.278, de 03/09/2015, sobre o Plano de Gestão de Resíduos Sólidos, bem como revigorar o Projeto Cata-Treco, entre outros serviços; 9.128, sugerindo a realização da "operação tapa-buracos", bem como a limpeza da
calçada, em toda a extensão da Estrada Moacyr Grandisoli", situada no Pau Arcado;
9.129, sugerindo a realização de serviços de limpeza, reparos, poda e capinação da praça pública existente na Rua Sanhaço, situada no Jardim Santa Lúcia; números 9.130 a
9.132 do Vereador Marcelo de Araujo: 9.130, sugerindo a tramitação de Projeto de Lei
dispondo sobre obrigatoriedade de remoção dos cabos e fios e fiação aérea excedentes e
sem uso instalados por prestadores de serviços que operem no Município; 9.131, sugerindo remeter ao Legislativo Projeto de Lei, nos moldes da minuta anexa, instituindo o
Programa Bom de Bola, Bom na Escola, na rede municipal de ensino; 9.132, indicando
a implantação de Academia ao ar livre no Parque São Conrado, cujas localização e justificativa para a instalação são apontadas no anexo Projeto encaminhado pelos morado-

res, como também revitalizar o parque infantil e o campo de areia situado na área de
lazer instituída e localizada na entrada do bairro; números 9.133 a 9.135 do Vereador
Daniel Mantovani: 9.133, sugerindo sejam realizados serviços de recapeamento na Estrada da Figueira Branca, na Estância Figueira Branca; 9.134, propondo a compactação
do solo, através de rolo compactador, na Estrada do Lago, na Estância Figueira Branca;
9.135, sugerindo a realização de serviços de compactação do solo na Estrada dos Amendoins, na Estância Figueira Branca; números 9.137 a 9.141 da Vereadora Dulce do Prado Amato: 9.137, propondo a realização de serviços de capinação e de roçada do mato
nos acostamentos e passeios da Estrada da Figueira Branca, bem como operação tapaburacos no seu leito carroçável; 9.138, indicando a realização de serviços de capinação e
de roçada do mato na praça central do Jardim Marsola e no Cruzeiro entre a Avenida
Adherbal da Costa Moreira, Avenida Nove de Julho e Avenida 1º de Dezembro; 9.139,
sugerindo providências no sentido de promover operação tapa buracos nos leitos carroçáveis das Ruas Tejipió, Rio Paraíba, Rio Paranapanema, Rio Camanducaia, Rio Solimões, Rio Beberibe e demais ruas existentes no Jardim Santo Antonio II; 9.140, propondo a realização de operação tapa-buracos em todas as ruas do Jardim Europa em que se
encontram em estado precário de conservação, bem como executar serviços de limpeza,
de roçada e de capinação em todas as vielas do bairro; e 9.141, sugerindo a limpeza, a
capinação e a roçada do córrego localizado na Rua Rio Tejipió e da viela existente na
mesma rua e que se interliga com a Rua Rio Beberibe. As Indicações do Vereador Daniel Mantovani Lima são lidas pela primeira Secretaria. Em seguida, o Senhor Presidente
passa a proclamar seu despacho favorável às Indicações lidas, encaminhando-as ao Chefe do Executivo. A seguir, o senhor Presidente anuncia que o Requerimento nº 2.594 foi
retirado pelo autor, Vereador Marcelo de Araujo, determinando o seu arquivamento e
solicita ao Vereador autor, Denis Roberto Braghetti, que faça a leitura do fecho do Requerimento nº 2.593 que solicita informações ao Executivo sobre os componentes do cálculo do Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU lançados para o exercício de 2019 e
os índices que foram utilizados para elaboração da fórmula de cobrança do mencionado
tributo para o exercício de 2019. Finalizada a leitura, o senhor Presidente transfere o
Requerimento nº 2.593 para a Ordem do Dia desta Sessão. O senhor Presidente, em seguida, solicita ao Assessor Legislativo a leitura, para conhecimento do Plenário, das
proposituras protocoladas na Casa, com exceção feita à Moção nº 1.934, cujo autor, Vereador Evandro Giora, se encontra ausente, devendo a propositura retornar na próxima
Sessão, que seguem: a) Veto ao Projeto de Lei nº 2.819, do Vereador Marcelo de Araujo,
que dispõe sobre a gratuidade no transporte público coletivo aos agentes comunitários
de saúde; b) Projeto de Lei nº 2.829, da Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima, instituindo a Campanha Voluntária Bate Coração; b) Projeto de Lei nº 2.830, da Vereadora
Ana Paula Casamassa de Lima, sobre atendimento prioritário aos pacientes diabéticos
na realização de exames médicos/laboratoriais que exijam jejum total; c) Projeto de Lei
nº 2.831, do Executivo, que revoga as Leis Ordinárias que especifica; d) Projeto de Lei
Complementar nº 663, do Executivo, que revoga a Lei Complementar nº 522, de 09 de
maio de 2018, que acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 30 da Lei Complementar nº 121,
de 05 de março de 1999, que dispõe sobre regime e o crédito de outorga da concessão
para exploração e prestação de serviços públicos relativos ao sistema de transporte coletivo e dá outras providências; e) Moção nº 1.935, do Vereador Marcelo de Araujo, de
apelo ao Prefeito Municipal no sentido de determinar providências visando buscar junto ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER) do Governo do Estado de São Paulo, a implantação de obstáculos nas proximidades da rotatória do Jardim Laura, na
rodovia Edgard Máximo Zambotto; f) Moção nº 1.936, do Vereador Marcelo de Araujo,
de apelo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que interceda junto ao Governo do Estado, buscando aumentar o efetivo local das Polícias Militar e Civil, possibilitando policiamento ostensivo nos Bairros mais distantes do centro da cidade, visando

coibir a ação dos ladrões e assaltantes que estão levando a intranquilidade à população
campo-limpense; g) Moção nº 1.937, do Vereador Denis Roberto Braghetti, de apelo ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal visando à construção de obstáculo transversal, popularmente conhecido como “lombada”, na Rua Francisco Alves, na altura de seu
nº 145, bem como a construção de rotatória de frente à Igreja Nossa Senhora Aparecida;
h) Moção nº 1.938, do Vereador Leandro Bizetto, de pêsames à família do comerciante
Antônio Fabiano Bizetto, ocorrido no último dia 21 de fevereiro; i) Moção nº 1.939, da
Vereadora Cristiane Friolim Damasceno, de apelo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do
Município no sentido de promover adequada contenção e correção da encosta existente
na Rua Hilda Koeller Ramos, atrás da EMEI Ana Justino Ferreira Neri; j) Moção nº
1.940, da Vereadora Cristiane Friolim Damasceno, de apelo ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito do Município no sentido de promover competente poda e capinação da vegetação que avança pelos acostamentos da Rua Oswaldo Grandizoli, na Vila Industrial.Em
seguida, o senhor Presidente solicita ao Assessor Legislativo a leitura das Ementas das
Moções, das Justificativas dos Projetos de Lei números 2.829 e 2.830 e das Mensagem
do Projeto de Lei nº 2.831 e do Projeto de Lei Complementar nº 663.A seguir, o senhor
Presidente coloca à disposição das Comissões Permanentes da Casa, iniciando-se pela
Comissão de Justiça e Redação, os Projetos de Lei números 2.829, 2830 e 2.831 e o Projeto de Lei Complementar nº 663. Proclama a transferência das Moções números 1.935 a
1.940 para a Ordem do Dia desta Sessão.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 Marcelo de
Araujo cumprimenta a Assistência, os Vereadores e os funcionários. Refere-se ao Secretário de Educação como Secretário sem Educação, pois não respeita essa Casa de Leis,
os Servidores e os Professores. Diz que o Secretário de Educação veio à Câmara Municipal falar sobre o uniforme e a evasão escolares. Diz que é fácil falar sobre a evasão escolar sentado numa cadeira, sem acompanhar o problema de perto, porém, o Vereador
constatou pessoalmente que a precariedade das estradas não está permitindo o trânsito
dos ônibus escolares. Em seguida, lança uma pergunta ao Secretário Municipal de Educação sobre a possibilidade dessa situação ser o motivo da fuga escolar, convidando-o
para percorrer o trajeto dos ônibus escolares e estende-se sobre o assunto. Faz menção
ao ofício encaminhado à Secretaria Municipal de Educação sobre a escala rotativa, em
cuja resposta o Secretário Municipal perguntava ao Vereador como conseguira a lista
da escala rotativa, diante do que, o Vereador diz que a indagação do Secretário não é
coerente, eis que deveria se atentar a responder o solicitado no ofício, caso contrário,
apresentará Requerimento ou recorrerá ao Ministério Público. 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 respondida pelos Vereadores ALEXANDRE DOS SANTOS, ANTONIO FIAZ CARVALHO, ANA PAULA CASAMASSA DE LIMA, DANIEL MANTOVANI LIMA, DENIS ROBERTO BRAGHETTI, DULCE DO PRADO AMATO, JOSÉ RIBERTO DA SILVA, JURANDI
RODRIGUES CAÇULA, LEANDRO BIZETTO, MARCELO DE ARAUJO e VALDIR
ANTONIO ARENGHI, constatando a ausência dos Vereadores Cristiane Friolim Damasceno, que sofreu mal súbito e necessitou se retirar da Sessão, e Evandro Giora, reabre-se a Sessão, com quórum legal para deliberação, já em fase de Ordem do Dia. Sem
matéria na Ordem do Dia original, a primeira Secretaria, Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima, pede o uso da palavra e requer a imposição do regime de urgência ao
Projeto de Lei nº 2.831 e ao Projeto de Lei Complementar nº 663, bem como a votação
em bloco das Moções números 1.935 a 1.940. O senhor Presidente coloca em discussão o
requerimento verbal apresentado pela Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima, manifestando-se os Vereadores Marcelo de Araujo e Leandro Bizetto. Prosseguindo com a
votação do requerimento verbal, surgem dúvidas dos Vereadores quanto ao requerido e

o Vereador Leandro Bizetto levanta questão de ordem nesse sentido. Pede a palavra a
Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima e requer seja fracionado o requerimento verbal apresentado. O senhor Presidente defere o pedido e fraciona em duas partes o requerimento verbal apresentado pela Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima. Coloca,
primeiramente, para deliberação do Plenário a imposição do regime de urgência ao
Projeto de Lei Complementar nº 663 e ao Projeto de Lei nº 2.831. Em discussão, não há
debates. Em votação, é aprovada a imposição do regime de urgência ao Projeto de Lei
Complementar nº 663 e ao Projeto de Lei nº 2.831 pelo voto da maioria de seis (06) a
quatro (04), votando contra os Vereadores Denis Roberto Braghetti, Dulce do Prado
Amato, Leandro Bizetto e Marcelo de Araujo e favorável os Vereadores Alexandre dos
Santos, Ana Paula Casamassa de Lima, Daniel Mantovani Lima, José Riberto da Silva,
Jurandi Rodrigues Caçula e Valdir Antonio Arengue. Submete ao Plenário a segunda
parte em que se subdividia o pedido da Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima a respeito da votação em bloco das Moções, que consegue aprovação unânime, sem debates
na respectiva fase de discussão. Prosseguindo, o senhor Presidente coloca em apreciação
o Projeto de Lei Complementar nº 633, sob regime de urgência, e determina a leitura do
parecer escrito da Assessoria Jurídica. Em seguida, colhe o parecer verbal das Comissões de Justiça e Redação, de Finanças, Contas e Orçamento e de Obras e Serviços Públicos, cada qual por sua vez opinando pela aprovação da matéria, a segunda pelo voto
unânime e a primeira e segunda pelo voto da maioria, votando contra o Vereador Marcelo de Araujo, 3º membro da primeira Comissão, e o Vereador Denis Roberto Braghetti, 3º membro da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Segue com a discussão única
do Projeto de Lei Complementar nº 633, manifestando-se, sucessivamente, os Vereadores Marcelo de Araujo, Ana Paula Casamassa de Lima, Denis Roberto Braghetti, aparteando Marcelo de Araujo, prosseguindo Denis Roberto Braghetto e novamente Ana
Paula Casamassa de Lima pela liderança. Em votação única, é o Projeto de Lei Complementar nº 633 aprovado pela maioria de sete (07) votos a três (03). Votam pela aprovação da matéria os Vereadores Alexandre dos Santos, Ana Paula Casamassa de Lima,
Daniel Mantovani Lima, José Riberto da Silva, Jurandi Rodrigues Caçula, Leandro Bizetto e Valdir Antonio Arengue. Os votos contrários são dos Vereadores Denis Roberto
Braghetti, Dulce do Prado Amato e Marcelo de Araujo. A seguir, em apreciação o Projeto de Lei nº 2.831, sob regime de urgência, o senhor Presidente 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 Obras e Serviços Públicos, que se manifestam favoráveis à propositura,
sendo a primeira pelo voto da maioria, votando contra o 3º membro, Vereador Marcelo
de Araujo; a segunda pelo voto unânime e a terceira pelo voto da maioria, votando contra o 3º membro, Vereador Denis Roberto Braghetti. Em discussão única, manifestamse os Vereadores Marcelo de Araujo e Denis Roberto Braghetti. Encerrada a discussão,
o senhor Presidente coloca em votação única o Projeto de Lei nº 2.831, que é aprovado
pela maioria de sete (07) votos a três (03), com os votos favoráveis dos Vereadores Alexandre dos Santos, Ana Paula Casamassa de Lima, Daniel Mantovani Lima, José Riberto da Silva, Jurandi Rodrigues Caçula, Leandro Bizetto e Valdir Antonio Arengue; e
contrários dos Vereadores Denis Roberto Braghetti, Dulce do Prado Amato e Marcelo
de Araujo. Em seguida, o senhor Presidente submete à discussão única o Requerimento
nº 2.593, manifestando-se os Vereadores Denis Roberto Braghetti, Marcelo de Araujo e
Ana Paula Casamassa de Lima. Em votação única, o Requerimento nº 2.593 é rejeitado
pela maioria de sete (07) votos a três (03). Votam pela rejeição do Requerimento nº 2.593
os Vereadores Alexandre dos Santos, Ana Paula Casamassa de Lima, Daniel Mantovani
Lima, José Riberto da Silva, Jurandi Rodrigues Caçula, Leandro Bizetto e Valdir Antonio Arengue, e pela aprovação, os Vereadores Denis Roberto Braghetti, Dulce do Prado
Amato e Marcelo de Araujo. Prosseguindo com a Ordem do Dia, o Senhor Presidente

coloca em apreciação o Bloco das Moções números 1.935 a 1.940 e solicita o parecer da
Comissão Permanente de Justiça e Redação, que opina favoravelmente. Em discussão
única, manifestam-se os Vereadores Marcelo de Araujo, Leandro Bizetto, Denis Roberto
Braghetti e novamente Marcelo de Araujo pela autoria. 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.Com a palavra o Vereador Marcelo de Araujo diz que respeita o voto de cada Vereador, porém, com a aprovação nesta Sessão dos
Projetos que revogam Leis que julga serem de interesse público, a população é que será
prejudicada, mostrando-se desapontado com o ocorrido. Salienta que nesses dois anos
tem buscado recursos, a exemplo da ambulância que foi recentemente entregue ao Município, agradecendo ao Deputado Pastor Carlos Cesar por atender à reivindicação do
Vereador e conseguir o veículo para Campo Limpo Paulista, anunciando, em seguida,
que brevemente o Município também receberá kits odontológicos. Com a palavra a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima aborda seus dois Projetos protocolados na Casa,
que foram levados ao conhecimento do Plenário na data de hoje, um dispondo sobre a
Campanha voluntário Bate Coração e o outro sobre atendimento prioritário aos diabéticos, que serão apreciados nas próximas Sessões. Acrescenta que o importante é legislar
para aqueles que precisam e enquanto algumas pessoas se referem com repulsa à Vereadora, ela trabalha em prol da cidade. Sem Vereadores inscritos para falar e nada mais
havendo a tratar, o Senhor Presidente congratula-se com todas as mulheres pela passagem do Dia da Mulher comemorado em 08 de março, parabenizando-as, e declara encerrada a Sessão, de cujos trabalhos vai lavrada a presente Ata, que aprovada na Sessão Ordinária de 26 de março de 2019, vai assinada pelos integrantes da Mesa.-.-.-.-.-.-.-
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