ATA DA 046a. SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO
PAULISTA
- 13a. LEGISLATURA
Aos vinte e seis 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 sete minutos, constata-se a presença dos Senhores Vereadores ANA PAULA CASAMASSA DE LIMA, ANTONIO FIAZ CARVALHO, DANIEL MANTOVANI LIMA, DENIS ROBERTO BRAGHETTI,
DULCE DO PRADO AMATO, EVANDRO GIORA, JURANDI RODRIGUES CAÇULA, LEANDRO BIZETTO, MARCELO DE ARAUJO, PAULO PEREIRA DOS SANTOS e VALDIR ANTONIO ARENGHI, conforme chamada efetuada pela primeira
Secretária, respondida e assinaturas lançadas na Folha de Presença respectiva e a ausência dos Vereadores Cristiane Friolim Damasceno e José Riberto da Silva. Com o número legal de Vereadores presentes, são declarados abertos os trabalhos da quadragésima sexta 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:
Mateus, capítulo 5, versículos 17 ao 19, por intermédio do Vereador Valdir Antonio
Arenghi. A seguir, a primeira Secretária procede a leitura do pedido de licença médica
da Vereadora Cristiane Friolim Damasceno, por um dia, nesta Sessão, já deferido pelo
Presidente que, finalizada a leitura, esclarece não haver tempo hábil para convocação do
Suplente em substituição à Vereadora licenciada. A seguir, o Senhor Presidente coloca
em discussão a Ata da 45ª Sessão Ordinária de 12 de março 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 25, relativo ao período de treze a vinte e seis de março do ano de dois mil e dezenove relatando as
correspondências recebidas nesta Casa Legislativa.O senhor Presidente solicita à primeira Secretária a chamada dos Vereadores que apresentaram Indicações ao Executivo
para que façam a leitura dos fechos dessas proposituras, conforme segue: 9.136 do Vereador Paulo Pereira dos Santos, sugerindo a realização dos serviços de motonivelamento e adição de cascalho em todas as vias públicas de terra dos Bairros Saint James I e
Saint James II; número 9.142 do Vereador Marcelo de Araujo, propondo a realização
de serviços de conservação das estradas do bairro Pau Arcado, Estância São Paulo e Km
8, ainda não pavimentadas, notadamente das Estrada dos Pinheirinho, Estrada do Paiol
e Estrada da Granja; números 9.143 a 9.147 da Vereadora Dulce do Prado Amato:
9.143, indicando a capinação dos passeios públicos e dos canteiros na entrada do
CREAS situado à Rua Borba Gato, Vila Thomazina; 9.144, sugerindo o motonivelamento e a limpeza das ruas do Parque Niágara, como também o cascalhamento de seus leitos
carroçáveis; 9.145, propondo a limpeza, a roçada e a capinação de todas as vielas existentes no Jardim Laura; 9.146, indicando serviços de limpeza, de roçada e de capinação
das Ruas Alcino Delate e Marques de Itu, situadas no Jardim Maria; 9.147, sugerindo a
realização de serviços de roçada e de capinação do acostamento e passeios públicos da
Avenida dos Emancipadores; número 9.148 do Vereador Denis Roberto Braghetti, indicando o desassoreamento da tubulação subterrânea existente na via pública de acesso à
rotatória do Jardim Monte Alegre e Vila Olímpia, por onde se escoam as águas do córrego do Jardim Marsola. 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 solicita ao Vereador autor, Marcelo de Araujo, que faça a leitura do
fecho do Requerimento nº 2.595 que solicita ao Executivo informações sobre as vias pú-

blicas não pavimentadas existentes no município e quais possuem projeto de pavimentação. Finalizada a leitura, o senhor Presidente transfere o Requerimento nº 2.595 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
que seguem: a) Moção nº 1.934, do Vereador Evandro Giora, de apelo à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo pela urgente aprovação do Projeto de Lei nº 652/2009, que
“dispõe sobre a criação do Parque Estadual da Serra do Japi”, da lavra do ex-Deputado
Pedro Bigardi, dando-se ciência desta deliberação ao Excelentíssimo Senhor Presidente da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Deputado Cauê Macris, ao Presidente da
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Casa, Deputado Roberto
Tripoli, bem como ao Governador João Doria, ao Secretário de Estado de Infraestrutura e
Meio Ambiente, Marcos Penido e ao Conselho Estadual do Meio Ambiente-CONSEMA; b)
Moção nº 1.941, do Vereador Marcelo de Araujo, de apelo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para implantação de um semáforo na Avenida D. Pedro I, na altura do
nº 1.400, no ponto de acesso ao Jardim Guanciale/Jardim Vitória; c) Moção nº 1.942, do
Vereador Denis Roberto Braghetti, de apelo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para realização de manutenção “tapa buracos” na Rua Governador Pedro de Toledo, no Bairro São Paulo; d) Projeto de Lei Complementar nº 664, do Executivo, que dispõe sobre a desafetação da área pública que especifica, e autoriza o Poder Executivo a
outorgar cessão de uso à Câmara Municipal de Campo Limpo Paulista para implantação de sua Sede e dá outras providências; e) Projeto de Lei Complementar nº 665, do
Executivo, que institui o novo Plano Diretor do Município de Campo Limpo Paulista,
nos termos do Artigo 182 da Constituição Federal; do Capítulo III da Lei nº 10.257, de
10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade; e f) Moção nº 1.943, do Vereador Denis Roberto Braghetti, de aplausos ao atleta de Jiu-Jitsu de Campo Limpo Paulista, Júlio César
Vidal Martins, pela conquista da medalha de bronze no Campeonato Panamericano de
Jiu Jitsu, realizado de 21 a 23 de março do corrente, na cidade de Irvine, Califórnia,
Estados Unidos, representando muito bem nossa cidade no evento, mostrando elevado
nível técnico e brilhante atuação.Com a palavra a Vereadora Ana Paula Casamassa de
Lima requer a dispensa da leitura do inteiro teor das Moções números 1.934, 1.941 a
1.943 e dos Projetos de Lei Complementar números 664 e 665, por já haver cópias distribuídas aos Vereadores, lendo-se somente as Ementas das Moções e Mensagens dos
Projetos. Prosseguindo, o senhor Presidente coloca em discussão o requerimento verbal
apresentado pela Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima, 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 e Mensagens dos Projetos objetos do
requerimento aprovado. 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 Complementar números 664 e 665 e proclama a transferência das Moções números 1.934, 1.941 a 1.943 para a Ordem do Dia desta Sessão por urgência determinada
pelo número regimental de subscrições.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 e agradece a presença de todos. Cita os slogans da Prefeitura “coragem para fazer diferente” e “para cuidar da nossa gente”, os quais, na prática, não estão sendo cumpridos pela Administração, eis que, não obstante Projetos de Leis importantes aprovados pela Câmara, vetados
pelo Executivo e com os respectivos vetos derrubados pelo Legislativo, foram transformados em Leis, agora vem o Executivo empurrar e apresentar Projetos de Lei revogando essas Leis promulgadas. Cita o aumento abusivo do IPTU e a taxa de lixo, que foram
objetos de Projetos de Lei também empurrados ao Legislativo com obscuridade, sem
planilha de cálculo, com parecer contrário da Casa e sem tempo hábil para discussão,

revoltando a população. Diz que os ofícios e requerimento enviados ao Executivo cobrando as planilhas de custos e informações a respeito, não obtiveram êxito, culminando
com o acionamento do Ministério Público por alguns Vereadores para solução. Comenta
que as igrejas isentas do pagamento de impostos, agora serão taxadas, gerando mais desapontamento. Estende-se sobre o valor da taxa de lixo que será pago pelas empresas
diante do aumento. Diz da necessidade de terem sido realizadas audiências para oitiva
da população na questão. Agradece a juíza pela liminar suspendendo o reajuste. Dirigese ao Presidente da Casa e solicita, tendo em vista o agendamento de duas, de mais audiências públicas para discussão do novo Plano Diretor. Com a palavra o Vereador Denis
Roberto Braghetti agradece a presença de todos e repudia o aumento abusivo do IPTU e
da taxa de lixo, sendo notória a insatisfação da população sobre as medidas, enaltecendo
as manifestações dos moradores contra esses aumentos. Passa a citar políticas públicas
que o Executivo poderia adotar em prol da população ao invés de IPTU e taxa de lixo
abusivos. Frisa que além do povo, empresas e entidades serão prejudicadas com a medida. Aguardando decisão judicial, se favorável, espera que o Executivo refaça os carnês
preocupando-se com a população. Ressalta que o aumento da tarifa do transporte público, circunstância que gerou a manifestação das pessoas presentes no auditório, deveria
ter sido antecipado à população e demonstrado por planilhas eis que, não obstante a
revogação da Lei a respeito, o Executivo tem a obrigação de prestar esclarecimentos à
população. Finaliza, dizendo que não medirá esforços para uma cidade melhor. Sem
mais Vereadores inscritos para o uso da palavra, o Senhor Presidente prossegue com os
trabalhos, sem intervalo, determinando nova chamada respondida pelos mesmos Vereadores ao início nominados, com quórum legal para deliberação, já em fase de Ordem
do Dia. Solicita à primeira Secretária que faça a leitura da Ordem do Dia composta pelo
Veto Total 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, para discussão e votação únicas (votação secreta). A seguir, aprecia-se o Veto Total do Projeto
de Lei nº 2.819, ocorrendo a leitura do parecer escrito da Assessoria Jurídica. A seguir, é
colhido o parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação, exarado unanimemente favorável ao Veto. Passando à fase de discussão única ao Veto Total ao Projeto de Lei nº
2.819, manifesta-se os Vereadores Marcelo de Araujo e Denis Roberto Braghetti. A seguir, vai submetido o Veto Total ao Projeto de Lei nº 2.819 à votação única e secreta. Em
seguida, inicia-se a chamada dos Vereadores, um a um, pela ordem alfabética, para votação, com distribuição de cédulas previamente rubricadas pela Mesa. Ocorrem manifestações antirregimentais na audiência, com tentativas do senhor Presidente de coibilas, as quais são insuficientes para manter a ordem, determinando o senhor Presidente a
suspensão dos trabalhos por cinco minutos. Decorrido o intervalo, com nova chamada
respondida pelos Vereadores ao início nominados, reabre-se a Sessão, prosseguindo com
a votação do Veto Total ao Projeto de Lei nº 2.819. Transcorre normalmente a votação.
Em seguida, a Presidência proclama a inutilização de três cédulas confeccionadas à maior e convida os Vereadores Dulce do Prado Amato e Marcelo de Araujo para acompanharem a apuração. Passa-se à apuração pela Mesa, sendo proclamado o resultado,
dando o Veto como mantido, por seis(06) votos a cinco (05), inclusive votando o senhor
Presidente por se tratar de votação secreta.A seguir, o senhor Presidente coloca em
apreciação o Requerimento nº 2.595, passando-se a sua discussão, manifesta-se o Vereador Marcelo de Araujo. Em votação, é o Requerimento nº 2.595 rejeitado pela maioria
de seis (06) votos a quatro (04). Votam pela rejeição do Requerimento nº 2.595 os Vereadores: Ana Paula Casamassa de Lima, Daniel Mantovani Lima, Jurandi Rodrigues Caçula, Leandro Bizetto, Paulo Pereira dos Santos e Valdir Antonio Arenghi, e pela aprovação os Vereadores: Denis Roberto Braghetti, Dulce do Prado Amato, Evandro Giora e
Marcelo de Araujo. A seguir, a primeira Secretaria, Vereadora Ana Paula Casamassa
de Lima, pede o uso da palavra e requer a votação em bloco das Moções números 1.934

e 1.941 a 1.943. O senhor Presidente coloca em discussão o requerimento verbal apresentado pela Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima, sem debates. Em votação, é
aprovado por unanimidade a votação em bloco das Moções. A seguir, o Senhor Presidente coloca em apreciação o Bloco das Moções números 1.934 e 1.941 a 1.943 e solicita
o parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação, que opina favoravelmente. Em
discussão única, manifesta-se o Vereador Evandro Giora. 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, o
senhor Presidente cumprimenta e parabeniza os funcionários e os Vereadores aniversariantes do mês que cita e convida todos presentes e a população para as audiências públicas que a Câmara fará realizar nos dias 06 e 09 de abril para apresentação e discussão do Projeto de Lei Complementar nº 665 sobre o novo Plano Diretor. 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 16 de abril de 2019, vai
assinada pelos integrantes da Mesa.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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