CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
PAUTA
47 SESSÃO ORDINÁRIA
13a. LEGISLATURA
02 DE ABRIL DE 2019 - 19:00 horas
a.

EXPEDIENTE
ATAS DE SESSÕES ANTERIORES:
-------CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA:
- Boletim Informativo nº 26
(período de 27/03 a 02/04/2019)
- Eventual leitura de correspondência extra-boletim
BALANCETES:
------INDICAÇÕES
Nº 9.149, do Ver. Valdir Arenghi
Nº 9.150, do Ver. Riberto
Nº 9.151, da Verª. Cristiane Damasceno
Nº 9.152, da Verª. Cristiane Damasceno
Nº 9.153, do Ver. Denis Roberto Braghetti
Nº 9.154, do Ver. Denis Roberto Braghetti
Nº 9.155, do Ver. Denis Roberto Braghetti

REQUERIMENTOS:
--------PROJETOS RECEBIDOS (leitura para conhecimento)
Moção nº 1.944, do Ver. Marcelo de Araujo
Moção nº 1.945, do Ver. Prof. Evandro
Moção nº 1.946, da Verª Profª Cristiane Damasceno
Moção nº 1.947, da Verª Profª Cristiane Damasceno
Moção nº 1.948, da Verª Profª Cristiane Damasceno

leitura de eventuais projetos extra pauta

→ (Colocar os projetos à disposição das Comissões, iniciando p/ CJR)
ASSUNTOS GERAIS
(falar sobre qualquer assunto de interesse público)
Inscrição mediante assinatura do livro c/ Secretário)
‘

ORDEM DO DIA
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 396, do Ver. Marcelo de Araujo,
incluindo o parágrafo 4º no artigo 92 do Regimento Interno do
Legislativo.
PARA 1ª DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

EXPLICAÇÃO PESSOAL
Uso da palavra p/ justificar atitudes pessoais
Inscrição mediante assinatura no livro c/ Secretário.
Sala das Sessões, 01 de abril de 2019.

ANTONIO FIAZ CARVALHO
Presidente

INDICAÇÃO Nº 9.149
Assunto: CONSERVAÇÃO DE CALÇADA

Senhor Presidente:

CONSIDERANDO que a calçada da Avenida da Saudade, em especial
na altura do número 351, próximo ao Big Supermercados, está danificada;
CONSIDERANDO que os danos dessa calçada foram provocados pelas
raízes superficiais das árvores ali existentes;
CONSIDERANDO a total inconveniência de que essa situação se
prolongue, uma vez que no local já ocorreram acidentes, persistindo os riscos aos pedestres,
notadamente àqueles com mobilidade reduzida;
CONSIDERANDO

as reclamações que já começam a avolumar-se a

respeito do assunto,
I N D I C O ao senhor Prefeito Municipal a conveniência e a
necessidade de determinar providências junto ao Big Supermercados buscando restaurar a
calçada da Avenida da Saudade, na altura do número 351, onde as raízes das árvores
provocaram danos naquele passeio público, para evitar que novos acidentes ocorram no local
com os pedestres, notadamente com aqueles com mobilidade reduzida.
Campo Limpo Paulista, 27 de março de 2019.

Valdir Arenghi
Vereador

DESPACHO - Encaminhe-se ao Senhor Prefeito Municipal
Sala das Sessões ,
----------------------------------------Presidente

INDICAÇÃO Nº

9.150

Assunto: ISENÇÃO DE TAXA DE LIXO

Senhor Presidente:

CONSIDERANDO que via-de-regra o aposentado sobrevive com
parcos recursos e com gastos maiores com saúde, medicamentos e etc., sujeito a
vulnerabilidade social;
CONSIDERANDO que por outro, as igrejas não têm a finalidade
de obtenção de lucro e atuam em trabalhos que promovem benefícios de cunho social
e assistência mútua entre as pessoas, muitas vezes suprindo eventual carência
municipal em determinados setores;
CONSIDERANDO a conveniência de garantir ampla isenção da
taxa de lixo aos aposentados e imunidade do pagamento dessa taxa às igrejas;
CONSIDERANDO que a isenção ora pretendida não afetaria
substancialmente a receita do Executivo e, diante desse contexto, se revestiria de
relevante alcance social,

I N D I C O ao senhor Prefeito Municipal a conveniência e a
necessidade de determinar providências no sentido de que sejam realizados estudos
técnicos viabilizando a isenção de taxa de lixo aos aposentados, segundo os critérios
estabelecidos pelo Código Tributário e a imunidade tributária às igrejas, tendo em
vista que ao Município compete instituir seus tributos, inclusive as isenções ora
pretendidas.
Campo Limpo Paulista, 27 de março de 2019.

RIBERTO
Vereador

DESPACHO - Encaminhe-se ao Senhor Prefeito Municipal
Sala das Sessões,
----------------------------------------Presidente

INDICAÇÃO Nº
Assunto:

9.151

ÁREA DE LAZER

Senhor Presidente:
CONSIDERANDO que áreas de lazer são necessárias e cada vez
mais utilizadas pelas pessoas como espaços adequados para realizarem atividades que
lhes proporcionem alegria e diversão, encontro de família e melhoria na qualidade de
vida nos dias que correm;
CONSIDERANDO que por essa razão, tais espaços são almejados
e frequentemente pleiteados pelos moradores dos bairros que se ressentem da falta
desses ambientes;
CONSIDERANDO os pedidos que chegaram à signatária,
I N D I C O ao senhor Prefeito Municipal a conveniência e a
necessidade de determinar providências no sentido de que seja implantada uma área
de lazer em frente à Travessa do Cunha, em atenção aos inúmeros pedidos feitos
chegar à signatária de munícipes que almejam um espaço adequado no local para
realizarem atividades que lhes proporcionam diversão, alegria e encontro de família, a
fim de trazer melhoria à qualidade de vida desses moradores.
Campo Limpo Paulista, 28 de março de 2019.

CRISTIANE DAMASCENO
Vereadora

DESPACHO - Encaminhe-se ao Senhor Prefeito Municipal
Sala das Sessões,
----------------------------------------Presidente

INDICAÇÃO Nº 9.152
Assunto: INSTALAÇÃO DE PARQUE INFANTIL

Senhor Presidente:
CONSIDERANDO que outrora existia um parquinho na Rua 1,
Km 8 da Estrada Bragantina, com dois balanços, 03 gangorras, 01 escorregador e 04
bancos, muito utilizado pelas crianças;
CONSIDERANDO que os moradores muito se ressentem da falta
desse espaço para entretenimento e recreação de seus filhos, havendo rol de pedidos
para sua reinstalação,

I N D I C O ao senhor Prefeito Municipal a conveniência e a
necessidade de determinar providências visando à reinstalação de parquinho infantil
na Rua 1, km 8 da Estrada Bragantina, via pública sem saída, onde, outrora, já existiu
um playground, para novamente oferecer um espaço de entretenimento e de recreação
às crianças do local e da região.
Campo Limpo Paulista, 27 de março de 2019.

CRISTIANE DAMASCENO
Vereadora

DESPACHO - Encaminhe-se ao Senhor Prefeito Municipal
Sala das Sessões,
----------------------------------------Presidente

INDICAÇÃO Nº 9.153
Assunto:

SERVIÇOS DE LIMPEZA

Senhor Presidente:
CONSIDERANDO que as ruas do entorno da Praça dos Estudantes estão
sendo tomadas pelo mato e por resíduos e lixos descartados irregularmente;
CONSIDERANDO tratar-se de área praticamente central de nossa cidade;
CONSIDERANDO que o cenário denota abandono, trazendo aspecto e visual
desagradáveis para o local,

INDICO ao Senhor Prefeito Municipal a conveniência e a necessidade
de determinar providências visando realizar serviços de limpeza, de manutenção e de
capinação das ruas do entorno da praça dos estudantes, localizadas na parte central de
nossa cidade, retirando o mato, resíduos e lixos descartados irregularmente nessas vias
públicas.
Campo Limpo Paulista, 27 de março de 2019.

Denis Roberto Braghetti
Vereador

DESPACHO - Encaminhe-se ao Senhor Prefeito Municipal
Sala das Sessões ,
----------------------------------------Presidente

INDICAÇÃO Nº 9.154
Assunto:

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Senhor Presidente:
CONSIDERANDO que a praça dos Estudantes se localiza numa
área central, próximo de escola e de inúmeros estabelecimentos comerciais;
CONSIDERANDO a existência diária de muitas pessoas em
trânsito por aquele logradouro público;
CONSIDERANDO que a atual iluminação é precária, pois
existem lâmpadas queimadas no local, que deixam praticamente às escuras aquele
logradouro público,
INDICO ao Senhor Prefeito Municipal a conveniência e a
necessidade de determinar providências visando a manutenção do sistema de
iluminação da Praça dos Estudantes, trocando as lâmpadas queimadas que ali se
encontram, oferecendo condições para utilização daquele logradouro público no
período noturno e segurança para os frequentadores e pessoas em trânsito pelo local.
Campo Limpo Paulista, 28 de março de 2019.
Denis Roberto Braghetti
Vereador

DESPACHO - Encaminhe-se ao Senhor Prefeito Municipal
Sala das Sessões ,
----------------------------------------Presidente

INDICAÇÃO Nº 9.155
Assunto: CONSERVAÇÃO DE VIA PÚBLICA

Senhor Presidente:
CONSIDERANDO que com as recentes chuvas, viceja
abundante vegetação nas Ruas Olegário Azevedo Brandão, Padre Manoel da Nobrega
e Borba Gato, situadas na Vila Thomazina;
CONSIDERANDO
que a pavimentação dos leitos
carroçáveis dessas vias públicas também está necessitando de conservação pelos
inúmeros buracos que se espalham em sua extensão;
CONSIDERANDO também, que em vários pontos dessas
vias públicas há grande quantidade de resíduos e lixos depositados;
CONSIDERANDO que essas condições geram reclamações
dos moradores e dos usuários,
I N D I C O ao senhor Prefeito Municipal a conveniência e
a necessidade de determinar providências no sentido de que sejam executados serviços
de capinação e de limpeza, bem como de conservação da pavimentação das ruas Ruas
Olegário Azevedo Brandão, Padre Manoel da Nobrega e Borba Gato, situadas na Vila
Thomazina, de maneira a oferecer boas condições de uso dessas vias públicas aos
munícipes.
Campo Limpo Paulista, 28 de março de 2019.

Denis Roberto Braghetti
Vereador

DESPACHO - Encaminhe-se ao Senhor Prefeito Municipal
Sala das Sessões ,
----------------------------------------Presidente

MOÇÃO N º 1-9-4-4
(apelo)

CONSIDERANDO os grandes problemas trazidos pelas chuvas
ocorridas nos meses de janeiro e fevereiro do corrente, com estragos generalizados em todo
o Município, trazendo transtornos e tristeza a toda população;
CONSIDERANDO a periclitante situação que ora se encontra a
Rua Teodoro Feliciano de Moraes, importante artéria viária que dá acesso ao Bairro Jardim
Brasília, no Distrito de Botujuru;
CONSIDERANDO que, a mais de 30 dias, parte do leito carroçável
da citada via cedeu impedindo o tráfego normal de veículos de grande porte, a exemplo dos
ônibus de transporte coletivo público ou privado, os quais estão sem acesso ao Jardim
Brasília, trazendo prejuízos aos moradores e demais usuários;
CONSIDERANDO que a atual situação causa extrema preocupação
e insegurança aos munícipes que, por aquela via circulam, causando grande desconforto e
risco a segurança de todos.
Pelas razões expostas,
A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA
apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município, por providências urgentes junto ao
Departamento competente, no sentido de promover adequada contenção e correção do leito
carroçável da Rua Teodoro Feliciano de Moraes, único acesso ao jardim Brasília, no Distrito
de Botujuru, atendendo assim aos anseios daqueles que do referido local necessitam
transitar.
Com conhecimento do inteiro teor da presente, inclusive ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal.
Campo Limpo Paulista, 28 de março de 2019.

MARCELO DE ARAUJO
Vereador

(Moção nº 1.944, fls. 02, subscritores)

ANA PAULA CASAMASSA DE LIMA
VEREADORA

ANTONIO FIAZ CARVALHO
VEREADOR

CRISTIANE FRIOLIM DAMASCENO
VEREADORA

DANIEL MANTOVANI DE LIMA
VEREADOR

DENIS ROBERTO BRAGHETTI
VEREADOR

EVANDROGIORA
VEREADOR

JURANDI RODRIGUES CAÇULA
VEREADOR

PAULO PEREIRA DOS SANTOS
VEREADOR

DULCE DO PRADO AMATO
VEREADORA

JOSÉ RIBERTO DA SILVA
VEREADOR

LEANDRO BIZETTO
VEREADOR

VALDIR ANTONIO ARENGHI
VEREADOR

MOÇÃO N º 1-9-4-5
(apelo)

CONSIDERANDO que há muito os moradores do Distrito de Botujuru, sofrem com
as imprudências dos motoristas e excesso de velocidade dos veículos que circulam a avenida
principal Estrada Faustino com a Bela Vista;
CONSIDERANDO que o referido local dá acesso há várias outras vias do Bairro,
sendo uma delas a Rua Alameda das Palmeiras, onde há relatos de vários acidentes de
trânsito;
CONSIDERANDO a Avenida Bela Vista no ponto de seu cruzamento com a Rua
Alameda das Palmeiras não haver nenhum redutor de velocidade afim de coibir os excessos
e facilitar a entrada e saída para a via sem riscos de acidentes.

Pelas razões expostas,
A CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA apela ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito por providencias no sentido de que seja implantado um
redutor de velocidade, mais conhecido como “lombada” na Avenida Bela Vista, altura do
número 500, próximo a entrada da Rua Alameda das Palmeiras, no Distrito de Botujuru,
neste Município, beneficiando a população para que possamos garantir segurança e amenizar
os riscos de acidentes e imprudências no transito.
Com conhecimento do inteiro teor da presente, inclusive ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal.
Campo Limpo Paulista, 1º de Abril de 2019.

PROFESSOR EVANDRO GIORA
Vereador

(Moção 1945, fls. 02, subscritores)

ANA PAULA CASAMASSA DE LIMA
VEREADORA

CRISTIANE FRIOLIM DAMASCENO
VEREADORA

DENIS ROBERTO BRAGHETTI
VEREADOR

JOSÉ RIBERTO DA SILVA
VEREADOR

LEANDRO BIZETTO
VEREADOR

PAULO PEREIRA DOS SANTOS
VEREADOR

ANTONIO FIAZ CARVALHO
VEREADOR

DANIEL MANTOVANI DE LIMA
VEREADOR

DULCE DO PRADO AMATO
VEREADORA

JURANDI RODRIGUES CAÇULA
VEREADOR

MARCELO DE ARAÚJO
VEREADOR

VALDIR ANTONIO ARENGHI
VEREADOR

MOÇÃO nº -1-9-4-6
(Apelo)

CONSISERANDO o estado precário que se encontra a Estrada
Coronel Victor Antônio Atolino, a partir da numeração 152 até a Rua Silvia Regina, na
altura do número 625, Bairro Pau Arcado;
CONSIDERANDO que a citada via é muito utilizada, o que
acaba por maximizar os riscos existentes em razão dos vários e profundos buracos ali
existentes;
CONSIDERANDO que os usuários reclamam com razão e
clamam junto à vereadora subscritor por urgentes providências.
Por todas as razões acima expostas,
A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA apela
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, a conveniência e a necessidade de determinar
providências visando à realização de manutenção “tapa buracos” na Estrada Coronel Victor
Antônio Atolino, a partir da numeração 152 até a Rua Silvia Regina, na altura do número
625, Bairro Pau Arcado, visando devolver à citada via condições mínimas de tráfego,
atendendo assim ao anseio dos usuários.
Campo Limpo Paulista, 1º de abril de 2019.

PROFESSORA CRISTIANE DAMASCENO
Vereadora

(Moção nº 1946, fls. 02, subscritores)

ANA PAULA CASAMASSA DE LIMA
VEREADORA

PROFESSOR EVANDRO GIORA
VEREADOR

DENIS ROBERTO BRAGHETTI
VEREADOR

JOSÉ RIBERTO DA SILVA
VEREADOR

LEANDRO BIZETTO
VEREADOR

PAULO PEREIRA DOS SANTOS
VEREADOR

ANTONIO FIAZ CARVALHO
VEREADOR

DANIEL MANTOVANI DE LIMA
VEREADOR

DULCE DO PRADO AMATO
VEREADORA

JURANDI RODRIGUES CAÇULA
VEREADOR

MARCELO DE ARAÚJO
VEREADOR

VALDIR ANTONIO ARENGHI
VEREADOR

MOÇÃO
Nº
(apelo)

1-9-4-7

CONSIDERANDO a grande circulação de pedestres, notadamente
crianças, e veículos na via onde se encontra a Escola Municipal do Pinheiros, no Bairro Pau
Arcado;

CONSIDERANDO a necessidade de implantação de faixa elevada
de travessia de pedestres na Escola, objeto de vários pedidos por parte dos usuários e
Vereadores;
Pelas razões expostas,

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA apela
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal a conveniência e necessidade de determinar
providências visando a construção de faixa elevada de travessia de pedestres na citada
unidade escolar, devolvendo a citada unidade condições normais de uso e atendendo aos
anseios dos usuários.
Com conhecimento do inteiro teor da presente.

Campo Limpo Paulista, 1º de abril de 2019.

PROFESSORA CRISTIANE DAMASCENO
Vereadora

(Moção nº 1947, fls. 02, subscritores)

ANA PAULA CASAMASSA DE LIMA
VEREADORA

PROFESSOR EVANDRO GIORA
VEREADOR

DENIS ROBERTO BRAGHETTI
VEREADOR

JOSÉ RIBERTO DA SILVA
VEREADOR

LEANDRO BIZETTO
VEREADOR

PAULO PEREIRA DOS SANTOS
VEREADOR

ANTONIO FIAZ CARVALHO
VEREADOR

DANIEL MANTOVANI DE LIMA
VEREADOR

DULCE DO PRADO AMATO
VEREADORA

JURANDI RODRIGUES CAÇULA
VEREADOR

MARCELO DE ARAÚJO
VEREADOR

VALDIR ANTONIO ARENGHI
VEREADOR

MOÇÃO nº 1-9-4-8
(Apelo)

CONSIDERANDO que os acostamentos da Estrada da Bragantina, no trecho
compreendido do Jardim Santa Maria até o Km 8, utilizados como passeios públicos
(calçadas) pelos pedestres encontram-se tomados por mato, levando perigo ao grande
número de transeuntes que se desviam, já que a utilização da pista pavimentada para
caminhar coloca em elevado risco sua integridade física;
CONSIDERANDO que o mesmo ocorre com a Estrada Figueira Branca, os
pedestres, entre eles crianças, e bicicletas são contingenciados a caminhar pelo leito
carroçável da via pública, dada a quantidade de mato existente nas laterais, onde,
normalmente, deveriam estar os acostamentos, de regra destinados à livre circulação dos
pedestres;
CONSIDERANDO ser significativo o volume de trânsito, quer de veículos, quer de
pedestres, tanto na Estrada da Bragantina, como na Estrada da Figueira Branca;
CONSIDERANDO que os pedestres, paralelamente com os ciclistas, têm absoluta
necessidade de segurança e de conforto para caminhar nas vias públicas;
Por todas as razões acima expostas,
A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA apela ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal para que sejam tomadas providencias no sentido
de fazer realizar serviços de capinação e de roçada do mato nas laterais das estradas
Bragantina e Figueira Branca, tornando mais confortável e seguro o caminhar dos pedestres
pelos locais.
Campo Limpo Paulista, 1º de abril de 2019.

PROFESSORA CRISTIANE DAMASCENO
Vereadora

(Moção nº 1948, fls. 02, subscritores)

ANA PAULA CASAMASSA DE LIMA
VEREADORA

PROFESSOR EVANDRO GIORA
VEREADOR

DENIS ROBERTO BRAGHETTI
VEREADOR

JOSÉ RIBERTO DA SILVA
VEREADOR

LEANDRO BIZETTO
VEREADOR

PAULO PEREIRA DOS SANTOS
VEREADOR

ANTONIO FIAZ CARVALHO
VEREADOR

DANIEL MANTOVANI DE LIMA
VEREADOR

DULCE DO PRADO AMATO
VEREADORA

JURANDI RODRIGUES CAÇULA
VEREADOR

MARCELO DE ARAÚJO
VEREADOR

VALDIR ANTONIO ARENGHI
VEREADOR

