ATA DA 043a. SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO
PAULISTA
- 13a. LEGISLATURA
Aos cinco dias 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 vinte e cinco minutos, constatase 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 terceira
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: Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2, por intermédio do Vereador José Riberto da Silva.
Dando sequência, são lidas e aprovadas por unanimidade, sem debates na fase de discussão, a Ata da nona Sessão Extraordinária, de 11/12/2018, a Ata da quadragésima segunda Sessão Ordinária de 11/12/2018, a Ata da décima Sessão Extraordinária de
13/12/2018 e a Ata da décima primeira Sessão Legislativa Extraordinária de
20/12/2018.A seguir o senhor Presidente discorre a respeito da imposição regimental da
eleição das Comissões Permanentes da Casa na primeira Sessão Ordinária, cujo mandato coincidirá com o da Mesa, bem como do caráter aberto da votação das seis Comissões, com cada Vereador sendo chamado a enunciar três nomes de Vereadores para a
Comissão à qual está sendo realizada a eleição, sendo necessária a observância da proporcionalidade partidária existente na Casa, e, finalmente, considerando-se eleitos os
Vereadores mais votados. Em seguida, para cada uma das seis Comissões: Comissão de
Justiça e Redação, Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, Comissão de Obras e
Serviços Públicos, Comissão de Educação, Cultura, Esportes e Meio Ambiente, Comissão de Saúde e Assistência Social e Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, efetua-se a
chamada nominal com tempo para que cada Vereador anuncie três nomes de Vereadores, intercalando-se a cada chamada completa, a apuração através de anotações feitas e
proclamação dos seguintes resultados: para a Comissão de Justiça e Redação elegem-se
os Vereadores Leandro Bizetto, Marcelo de Araujo e Paulo Pereira dos Santos, com treze votos cada um; para a Comissão de Finanças, Contas e Orçamento são eleitos os Vereadores Cristiane Friolim Damasceno, Daniel Mantovani Lima e Leandro Bizetto, com
treze votos cada um; para a Comissão de Obras e Serviços Públicos são eleitos os Vereadores Denis Roberto Braghetti, Jurandi Rodrigues Caçula e Paulo Pereira dos Santos,
com treze votos cada um; para a Comissão de Educação, Cultura, Esportes e Meio Ambiente são eleitos os Vereadores Cristiane Friolim Damasceno, Evandro Giora e Jurandi Rodrigues Caçula, com treze votos cada um; para a Comissão de Saúde e Assistência
Social são eleitos os Vereadores Daniel Mantovani Lima, Dulce do Prado Amato e Marcelo de Araujo com treze votos cada um; e para a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar são eleitos os Vereadores Cristiane Friolim Damasceno, Evandro Giora e Leandro Bizetto com treze votos cada um. Prosseguindo os trabalhos o Senhor Presidente
esclarece que, regimentalmente, os eleitos devem escolher entre si seus presidentes, secretários e terceiros membros e as datas e horário de reunião de cada Comissão, co-

municando à Mesa para os devidos fins, oportunamente. Dando sequência aos trabalhos,
o Senhor Presidente coloca à disposição do Plenário o Boletim Informativo nº 22, relativo ao período de doze de dezembro do ano de dois mil e dezoito a cinco de fevereiro do
ano de dois mil e dezenove, relatando as correspondências recebidas nesta Casa Legislativa. Coloca também o Balancete da Câmara Municipal referente ao mês de dezembro/2018 à disposição do Plenário e da Comissão de Finanças, Contas e Orçamento. A
seguir, o Senhor Presidente determina para a primeira Secretária, Vereadora Ana Paula
Casamassa de Lima, a chamada dos Vereadores autores para que façam a leitura das
Indicações que apresentaram que seguem: Indicações números 9.108 e 9.109 do Vereador Valdir Antonio Arenghi: 9.108, sugerindo que sejam realizados serviços de recapeamento das ruas de nossa cidade que se encontram com seus leitos carroçáveis danificados, restabelecendo as boas condições de trânsito da cidade; 9.109, indicando providências junto a Gerência local da Sabesp buscando a ampliação da rede de distribuição de
água e dotar de saneamento básico o bairro Chácaras Novo Hamburgo, de maneira a
atender todas suas vias públicas, inclusive a Via Hamburgo; Indicações números 9.110 a
9.113 do Vereador Marcelo de Araujo: 9.110, sugerindo sejam realizados serviços de
limpeza e de desassoreamento no córrego existente no Jardim Santa Lúcia, final da rua
Falcão, bem como a remodelação da galeria ali implantada de maneira a contar com
maior diâmetro; 9.111, propondo o desassoreamento do córrego Mãe Rosa do Distrito
de Botujuru, bem como a limpeza de suas margens para retirar a vegetação que ali viceja; 9.112, indicando a criação de sistema de contenção estável e confiável para segurar a
encosta da Rua Natal Rodrigues, situada no Jardim Marchetti, na altura do número
640, e de sistema de escoamento das águas pluviais; 9.113, propondo a implantação de
adequada infraestrutura de drenagem das águas pluviais na Rua Plácido Raguzza Neto,
situada no Jardim Santa Branca, dotando a galeria de escoamento já existente com tubulação de diâmetro maior para dar vazão suficiente ao volume de água; Indicações
números 9.114 e 9.115 da Vereadora Cristiane Friolim Damasceno: 9.114, sugerindo
sejam realizados serviços de limpeza (corte de mato) na praça existente no Jardim Catarina; 9.115, propondo realizar o corte do mato da praça situada no encontro da Rua
Oswaldo Grandisoli com a Rua José de Souza Charrua, no Jardim Corcovado; e Indicação número 9.116 dos Vereadores Denis Roberto Braghetti e Paulo Pereira dos Santos, dispondo sobre a instalação de “bueiros inteligentes”, também denominados “bocas de lobo ecológicas” nos bueiros da cidade, notadamente nos locais com histórico de
alagamentos. 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 1.923 do Vereador Jurandi Rodrigues Caçula, apelando 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 Rua Rafael Zulli, no Bairro Santo
Antônio, próximo a faixa de pedestre existente no local; b) Moção nº 1.924 do Vereador
Jurandi Rodrigues Caçula, apelando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal por
providências junto a quem de direito, especialmente à Superintendência da Caixa Econômica Federal, no sentido de envidar esforços buscando a instalação de Agência de Casa Lotérica no Distrito de Botujuru; c) Moção nº 1.925 do Vereador Denis Roberto Braghetti, que apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito para que determine à Secretaria de
Serviços Urbanos as medidas necessárias para o desassoreamento, capinação, limpeza e
recuperação das margens do córrego Mãe Rosa, bem como do canal da Avenida Cafelândia, no Distrito de Botujuru; d) Moção nº 1.926 do Vereador Denis Roberto Braghetti, que apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito para que, observada a oportunidade e
conveniência, reconsidere a elevada majoração do Imposto Predial Territorial UrbanoIPTU, promovendo-a, se necessário, de maneira gradativa, aliado à outras medidas de

contenção de despesas, apresentando à população correção razoável e justa; e) Projeto
de Resolução nº 397 da Mesa da Câmara, que dispõe sobre a concessão, em substituição
ao benefício previsto pela Lei Municipal nº 2350, de 20 de março de 2018, de vale alimentação aos servidores públicos da Câmara Municipal de Campo Limpo Paulista, e dá
outras providências; f) Projeto de Resolução nº 398 da Mesa da Câmara, que institui e
subsidia parcialmente o vale-transporte aos servidores públicos da Câmara Municipal
de Campo Limpo Paulista, efetivos e comissionados; g) Projeto de Resolução nº 399 da
Mesa da Câmara, que autoriza a celebração de convênio com a Cooperativa de Crédito,
Poupança e Investimento Fronteiras do Paraná, Santa Catarina e São Paulo-SICREDI
objetivando disponibilização de linha de créditos aos servidores públicos da Câmara
Municipal de Campo Limpo Paulista, efetivos e comissionados; h) Projeto de Lei nº
2.823 do Vereador Marcelo de Araujo, que dispõe sobre a divulgação de dados dos Conselhos Municipais existentes na Estrutura Administrativa do Poder Executivo; i) Projeto
de Lei nº 2.825 do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a implantar e fornecer
mensalmente aos seus servidores o benefício cartão alimentação e dá outras providências; j) Projeto de Lei nº 2.826 do Executivo, que isenta os candidatos que especifica do
pagamento de taxa de inscrição em concursos da administração direta e indireta do poder Executivo Municipal; k) Projeto de Lei nº 2.827 do Executivo, que prevê o fornecimento gratuito pela Prefeitura Municipal de uniforme e material escolar ao aluno da
rede municipal de educação infantil e ensino fundamental; l) Projeto de Lei Complementar nº 662 do Executivo, que regula acesso ao serviço público municipal de estrangeiros e brasileiros naturalizados; m) Veto Total aposto ao Projeto de Lei nº 2.807 do
Vereador Marcelo de Araujo e que dispõe sobre resultados das Indicações ao Poder
Executivo Municipal e o envio de resposta ao Legislativo; n) Veto Total aposto ao Projeto de Lei nº 2.816 do Vereador Evandro Giora e que dispõe sobre isenção de pagamento
da taxa de inscrição em concursos do Executivo e do Legislativo Municipal; e o) Veto
Total ao Projeto de Lei nº 2.817 do Vereador Marcelo de Araujo que determina a publicação no site oficial da Prefeitura das obras públicas que se encontram paralisadas.Com
a palavra a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima requer a dispensa da leitura do
inteiro teor das proposituras protocoladas: Moções números 1.923 a 1.926, Projetos de
Resolução números 397, 398 e 399, Projetos de Lei números 2.823, 2.825 a 2.827, Projeto
de Lei Complementar nº 662 e Vetos Totais aos Projetos de Lei números 2.807, 2.816 e
2.817, por já haver cópias distribuídas aos Vereadores, lendo-se somente as Ementas das
Moções e dos Vetos 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 das Ementas das Moções, das Justificativas dos Projetos de Resolução, das Justificativas ou Mensagens dos Projetos de Lei e de
Lei Complementar, bem como das Ementas dos Vetos Totais objeto do requerimento
aprovado, no que foi atendido. 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 Jurandi Rodrigues
Caçula agradece a presença de todos e deseja sorte ao novo Presidente, rogando a Deus
que o Legislativo tenha um bom desempenho neste ano. Fala sobre os comentários nas
redes sociais, provavelmente oriundos de pessoas que ingressaram na política recentemente, sem experiência, contrapondo sua atuação na política há mais de dez anos, com
dignidade e hombridade, angariando amizades verdadeiras e reais, de pessoas concretas
e não virtuais, muitas das quais se mostraram solidárias com o Vereador nos últimos
acontecimentos, pelo que envia agradecimentos. Proclama que não conhece a pessoa que
vem o agredindo, não obstante residir em Campo Limpo Paulista há 30 anos. Estende-se
sobre sua boa relação com amigos, outros políticos e adversários e sua conduta e trabalho durante esses dez anos na política, tecendo sua própria história, conquistando confi-

ança através da sua palavra sincera e honesta. Enfatiza que não é através dos confrontos e ofensas que se desenvolve a política, que se ganha uma eleição. Com a palavra o
Vereador Denis Roberto Braghetti dá boas-vindas a todos e elogia o trabalho da Guarda
Municipal, Corporação que necessita de investimentos e equipamentos. Comenta a economia da Câmara no exercício de 2017 e 2018, com devolução de dinheiro aos cofres
públicos, aguardando resposta do Executivo sobre a utilização desses recursos devolvidos, especialmente na área de segurança pública. Aborda os estudos a respeito do Plano
Diretor, que devem ser intensificados, já que as audiências públicas do Executivo estão
sendo realizadas por empresa contratada, que não está respondendo aos questionamentos da população e dos órgãos de interesse. Diz que não é possível realizar um Plano Diretor sem ouvir as Empresas Concessionárias de serviços públicos, sem ouvir toda a
comunidade, porquanto, há necessidade de discutir mais a matéria. Dirige-se ao Presidente da Casa e pede a realização de novas audiências quando o Projeto do Plano Diretor chegar para apreciação e votação. Com a palavra o Vereador Marcelo de Araujo
agradece a presença de todos e deseja boa sorte à nova Mesa Diretora. Estende-se sobre
os problemas por quais passa a Prefeitura e acusa a falta da aquisição de ambulância
sugerida na ocasião da devolução do recurso pela Câmara. Passa a elencar os problemas
da cidade, como ambulâncias quebradas, veículos da frota municipal sucateados, atrasos
na coleta de lixo, falta de manutenção das estradas, ruas esburadas, praças cheias de
mato, surgimento de escorpião e cobras nas residências, assoreamento de córrego, etc.
Diz sobre a reunião realizada com o novo Secretário do D.S.U, Marco Roberto Aparecido, para o qual dá boas-vindas, cobrando-o do envio de cronograma das obras. Alerta
sobre a necessidade de “enxugar a máquina” e não aumentar o I.P.T.U. Declara solidário ao Vereador Jurandi Rodrigues Caçula, condenando qualquer ato de violência. Finaliza, acrescentando que é incansável na busca de dias melhores. Com a palavra a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima diz da sua honra de participar da nova Mesa Diretora, prometendo atuar com a mesma responsabilidade que definiu sua gestão na Mesa
Diretora anterior, com o idêntico cargo de primeira Secretária. Diz da responsabilidade
de ocupar um cargo público, pois nos casos em que não houver esse comportamento, a
justiça sempre prevalecerá. Frisa que tem orgulho de ser Vereadora não obstante os
problemas que enfrenta a cidade, os quais também vivencia juntamente com sua família,
eis que são moradores de Campo Limpo Paulista e usuários dos serviços públicos. Passa
a parabenizar o Presidente da Câmara, Vereador Antonio Fiaz Carvalho, especialmente
pelo “olhar carinhoso” aos servidores da Casa, concedendo-lhes benefícios de há muito
pleiteados. Parabeniza também a Guarda Municipal pelo trabalho desenvolvido no Município e menciona que vai pleitear verbas para a Segurança Pública junto aos Deputados que apoiou. Cita alguns Vereadores que, juntamente com ela, sofreram ataques difamatórios nas redes sociais, porém foram eleitos, pois o bem sempre vence o mal. Solidariza-se com o Vereador Jurandi Rodrigues Caçula e repudia toda forma de violência e
difamação. 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, a primeira Secretária, Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima, atendendo pedido do Presidente, efetua a leitura da Ordem do Dia original, composta pelo
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, para segunda discussão e votação. Com o uso da palavra, a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima requer a imposição do regime de urgência aos Projetos de Lei números 2.825 e 2.827, ao
Projeto de Lei Complementar nº 662, aos Projetos de Resolução números 397, 398 e 399,
além da votação em bloco das Moções números 1.923 a 1.926. 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 além da

matéria original, estão incluídos na Ordem do Dia, em face ao Requerimento aprovado,
os Projetos de Lei números 2.825 e 2.827, o Projeto de Lei Complementar nº 662, os Projetos de Resolução números 397, 398 e 399, que serão apreciados em discussão e votação
únicas, e o bloco das Moções números 1.923 a 1.926, transferidas do Expediente. Seguindo a Ordem do Dia, o senhor Presidente coloca em segunda discussão o Projeto de
Lei nº 2.819 e não havendo manifestações dos senhores Vereadores, prossegue com sua
votação, resultando aprovado por unanimidade. A seguir, em apreciação o Projeto de
Lei nº 2.825, 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 e de Finanças, Contas e Orçamento, cujos componentes
foram eleitos nesta data, todas opinando pela aprovação da matéria. Ainda sem a indicação dos cargos de presidente, secretário e terceiro membro entre os eleitos para cada
Comissão, que ocorrerá oportunamente, o senhor Presidente nomeia “ad-hoc” o Vereador Leandro Bizetto como presidente, o Vereador Paulo Pereira dos Santos como Secretário e o Vereador Marcelo de Araujo como terceiro membro para a Comissão de Justiça e Redação; e para a Comissão de Finanças, Contas e Orçamento nomeia como presidente , secretário e terceiro membro “ad-hoc” respectivamente os Vereadores Cristiane
Friolim Damasceno, Daniel Mantovani Lima e Leandro Bizetto e. Em discussão única,
não ocorrem manifestações dos senhores Vereadores. Em votação única, é Projeto de
Lei nº 2.825 aprovado por unanimidade. O senhor Presidente submete à apreciação do
Plenário o Projeto de Lei nº 2.827, em urgência. O Senhor Presidente solicita, então, ao
Assessor Jurídico, a leitura do parecer jurídico ao Projeto em exame. Finalizada a leitura do parecer jurídico, 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 manifestam sua aquiescência à propositura examinada, nomeando, entre os eleitos, para a primeira Comissão o Vereador Leandro Bizetto como presidente ad-hoc, o Vereador Paulo Pereira dos Santos como secretário ad-hoc e o Vereador Marcelo de Araujo como terceiro membro ad-hoc; para a segunda Comissão nomeia como presidente , secretário e terceiro membro “ad-hoc” respectivamente os Vereadores Cristiane Friolim Damasceno, Daniel Mantovani Lima e Leandro Bizetto; e para a terceira Comissão nomeia “ad-hoc” os Vereadores Cristiane Friolim Damasceno,
Evandro Giora e Jurandi Rodrigues Caçula, respectivamente presidente, secretário e
terceiro membro. Passa-se à discussão única do Projeto de Lei nº 2.827, manifestandose os Vereadores Marcelo de Araujo e Cristiane Friolim Damasceno. Segue-se com a
votação única do Projeto de Lei nº 2.827, que é aprovado por unanimidade. Aprecia-se
o Projeto de Lei Complementar nº 662 em regime de urgência. O Senhor Presidente solicita ao Assessor Jurídico que faça a leitura do parecer jurídico ao Projeto em exame.
Finalizada a leitura do parecer jurídico, 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 manifestam sua aquiescência à propositura examinada. Os eleitos
para a Comissão de Justiça e Redação são assim nomeados pelo senhor Presidente: como Presidente “ad-hoc” o Vereador Leandro Bizetto, como secretário ad-hoc o Vereador Paulo Pereira dos Santos e como terceiro membro ad-hoc o Vereador Marcelo de
Araujo; os eleitos para a Comissão de Finanças, Contas e Orçamento são nomeados pelo
Presidente da seguinte forma: como presidente , secretário e terceiro membro “ad-hoc”
respectivamente os Vereadores Cristiane Friolim Damasceno, Daniel Mantovani Lima e
Leandro Bizetto; os eleitos para a Comissão de Obras e Serviços Públicos são assim nomeados pelo senhor Presidente: Vereador Denis Roberto Braghetti como presidente adhoc, Vereador Jurandi Rodrigues Caçula como secretário ad-hoc e o Vereador Paulo
Pereira dos Santos como terceiro membro ad-hoc. Passa-se à discussão única do Projeto de Lei Complementar nº 662, não havendo manifestações dos senhores Vereadores.
Segue-se com a votação única do Projeto de Lei Complementar nº 662, que é aprovado

por unanimidade.Aprecia-se o Projeto de Resolução nº 397, em regime de urgência, determinado o senhor Presidente a leitura do parecer da Assessoria Jurídica. Em seguida,
o senhor Presidente colhe os pareceres verbais das Comissões de Justiça e Redação e de
Finanças, Contas e Orçamento, que são produzidos favoravelmente à aprovação da matéria, por voto unânime. Os eleitos para a Comissão de Justiça e Redação são assim nomeados pelo Presidente: como Presidente “ad-hoc” o Vereador Leandro Bizetto, como
secretário ad-hoc o Vereador Paulo Pereira dos Santos e como terceiro membro ad-hoc
o Vereador Marcelo de Araujo; para a Comissão de Finanças, Contas e Orçamento nomeia os eleitos nos seguintes cargos: como presidente “ad-hoc” a Vereadora Cristiane
Friolim Damasceno, como secretário “ad-hoc” o Vereador Daniel Mantovani Lima e
como terceiro membro “ad-hoc” o Vereador Leandro Bizetto. A seguir, vai submetido o
Projeto de Resolução nº 397 à discussão única, inocorrendo debates. Submetido à votação única, resulta aprovado, sem divergência, o Projeto de Resolução nº 397. Em sequência, aprecia-se o Projeto de Resolução nº 398, efetuando-se a leitura do respectivo
parecer da Assessoria Jurídica. A seguir, o senhor Presidente colhe os pareceres verbais
das Comissões de Justiça e Redação e de Finanças, Contas e Orçamento, cada qual a
seu turno opina favoravelmente e sem divergências. Os eleitos para a Comissão de Justiça e Redação são assim nomeados pelo Presidente: como Presidente “ad-hoc” o Vereador Leandro Bizetto, como secretário ad-hoc o Vereador Paulo Pereira dos Santos e
como terceiro membro ad-hoc o Vereador Marcelo de Araujo; para a Comissão de Finanças, Contas e Orçamento nomeia os eleitos nos seguintes cargos: como presidente
“ad-hoc” a Vereadora Cristiane Friolim Damasceno, como secretário “ad-hoc” o Vereador Daniel Mantovani Lima e como terceiro membro “ad-hoc” o Vereador Leandro
Bizetto. Submetido o Projeto de Resolução nº 398 à discussão única, manifestam-se, sucessivamente, os Vereadores Denis Roberto Braghetti, Cristiane Friolim Damasceno,
Ana Paula Casamassa de Lima, Leandro Bizetto e Marcelo de Araujo. Submetido o Projeto de Resolução nº 398 à votação única, dela resulta aprovado por unanimidade. Segue-se com a apreciação do Projeto de Resolução nº 399, em urgência, e a Assessoria
Jurídica procede a leitura do parecer jurídico ao Projeto em exame. Em sequência o
Senhor Presidente solicita os pareceres verbais das Comissões Permanentes de Justiça
e Redação e de Finanças, Contas e Orçamento que opinam pela aprovação da matéria.
Os eleitos para a Comissão de Justiça e Redação são assim nomeados pelo Presidente:
como Presidente “ad-hoc” o Vereador Leandro Bizetto, como secretário ad-hoc o Vereador Paulo Pereira dos Santos e como terceiro membro ad-hoc o Vereador Marcelo
de Araujo; para a Comissão de Finanças, Contas e Orçamento nomeia os eleitos nos seguintes cargos: como presidente “ad-hoc” a Vereadora Cristiane Friolim Damasceno,
como secretário “ad-hoc” o Vereador Daniel Mantovani Lima e como terceiro membro
“ad-hoc” o Vereador Leandro Bizetto. Em discussão única, não há manifestações dos
Senhores Vereadores. Em votação única, o Projeto de Resolução nº 399 é aprovado
por unanimidade. Prosseguindo a Ordem do Dia, o Senhor Presidente coloca em apreciação o Bloco das Moções números 1.923 a 1.926 e solicita o parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação, que opina favoravelmente, nomeando, entre os eleitos,
como Presidente “ad-hoc” o Vereador Leandro Bizetto, como secretário ad-hoc o Vereador Paulo Pereira dos Santos e como terceiro membro ad-hoc o Vereador Marcelo
de Araujo. Em discussão única, manifestam-se os Vereadores Evandro Giora, Denis Roberto Braghetti e Marcelo de Araujo. 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 a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima ressalta
a importância e enaltece o trabalho da Defesa Civil, em especial do senhor Cambuí, nesses dias de chuvas fortes. 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 19 de fevereiro de 2019, vai assinada pelos integrantes da Mesa.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

_______________________________
____________________________

_______________________________

_______________________________

