ATA DA 052a. SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO
PAULISTA
- 13a. LEGISLATURA
Aos onze dias do mês de junho 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, constata-se a presença dos Senhores
Vereadores ALEXANDRE DOS SANTOS, ANTONIO FIAZ CARVALHO, DANIEL
MANTOVANI LIMA, DENIS ROBERTO BRAGHETTI, DULCE DO PRADO AMATO, EBERTON MACHADO DE OLIVEIRA, EVANDRO GIORA, JOSÉ RIBERTO
DA SILVA, JURANDI RODRIGUES CAÇULA, MARCELO DE ARAUJO, MARIA
DO ESPIRITO SANTO PARANHOS BIZZO, PAULO PEREIRA DOS SANTOS E
VALDIR ANTONIO ARENGHI, conforme chamada efetuada pela primeira Secretária,
respondida e assinaturas lançadas na Folha de Presença respectiva, o primeiro substituindo a Vereadora Cristiane Friolim Damasceno em licença gestante. Encontram-se
licenciados os Vereadores Ana Paula Casamassa de Lima e Leandro Bizetto, este sendo
substituído pela Vereadora Maria do Espírito Santo Paranhos Bizzo e aquela é substituída pelo Vereador Eberton Machado de Oliveira. Com o número legal de Vereadores
presentes, são declarados abertos os trabalhos da quinquagésima segunda 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. O senhor Presidente convida a Vereadora Maria do Espírito Santo Paranhos Bizzo para assumir os
encargos da Secretaria, ocupando o lugar vago à Mesa, nesta Sessão, que aceita. Em seguida, o senhor Presidente solicita e obtém, em cumprimento ao Regimento Interno da
Casa, a leitura do trecho da Bíblia Sagrada: João, capítulo 16, versículos 33, por intermédio do Vereador Valdir Antonio Arenghi. A seguir, o senhor Presidente solicita para
a Vereadora Maria do Espírito Santo Paranhos Bizzo a leitura dos pedidos de licenças
médicas do Vereador Leandro Bizetto, por motivo de moléstia e pelo prazo de catorze
dias a contar do dia 10 de junho, e da Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima, por
motivo de moléstia e pelo prazo de um dia. Finalizada a leitura das licenças médicas, o
senhor Presidente proclama que os suplentes Maria do Espírito Santo Paranhos Bizzo e
Eberton Machado de Oliveira foram empossados na data de hoje em seu Gabinete, a
primeira, que substitui o Vereador Leandro Bizetto, dispensada das formalidades regimentais por as ter cumprido em oportunidade anterior, o segundo, que substitui a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima, cumprindo as formalidades regimentais. Prosseguindo com o Expediente, o Senhor Presidente coloca em discussão a Ata da quinquagésima primeira Sessão Ordinária de 28 de maio 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 31, do período de
vinte e nove de maio a onze de junho do ano de dois mil e dezenove, relatando as correspondências recebidas nesta Casa Legislativa. O senhor Presidente solicita para o segundo Secretário a chamada dos Vereadores que apresentaram Indicações ao Executivo
para que façam a leitura dos fechos dessas proposituras, conforme segue: números 9.182
e 9.183 do Vereador Marcelo de Araujo: 9.182, sugerindo ao Chefe do Executivo determinação de providências para designar policiamento diário em todos os horários de entrada e de saída das aulas, na ETEC de Botujuru, localizada à Rua João Julião Moreira,
s/n; 9.183, propondo ao Chefe do Executivo determinação de providências para proibir
o estacionamento de veículos na Rua Maria José Rodrigues, no trecho compreendido
desde a sua esquina com a Rua Valdomiro Lopes de Almeida até o Supermercado Coopercica, na lateral esquerda sentido rotatória/bairro; 9.184 do Vereador Alexandre dos
Santos, indicando ao Prefeito Municipal o motonivelamento da Rua das Cerejas, situa-

da no bairro Fazenda Marajoara; e 9.185, do Vereador Denis Roberto Braghetti, sugerindo ao Chefe do Executivo a retirada do mato e da terra da calçada da Avenida Dom
Pedro I, sentido Jundiaí/Campo Limpo Paulista, defronte ao prédio comercial sob nº
400, nas proximidades do anel viário e do prédio Fórum de nossa cidade. Em seguida, o
Senhor Presidente proclama seu despacho favorável às Indicações lidas, encaminhandoas ao Chefe do Executivo. Em seguida, o senhor Presidente solicita ao Assessor Legislativo a leitura, para conhecimento do Plenário, das proposituras protocoladas na Casa
que seguem: a) Projeto de Lei nº 2.839, do Executivo, que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências; b) Projeto de Lei nº 2.840, do Executivo, que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências; c) Projeto de Lei nº 2.841, 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; d) Projeto de Lei nº 2.842, do Executivo, que dispõe sobre o
Conselho de Alimentação Escolar em conformidade com a Lei Federal n.º 11947/2009 e
dá outras providências; e) Projeto de Lei Complementar nº 667, do Executivo, que dispõe sobre a cessão de servidores públicos dos órgãos da administração direta e indireta
do Poder Executivo ao Poder Legislativo e dá outras providências; f) Moção nº 1.958, da
Vereadora Dulce do Prado Amato, apelando ao Prefeito Municipal para que implante
melhorias na iluminação pública ao longo da Avenida Adherbal da Costa Moreira, notadamente nas imediações do antigo supermercado DEMA. Com a palavra a Vereadora
Maria do Espírito Santo Paranhos Bizzo requer a dispensa da leitura do inteiro teor dos
Projetos de Lei números 2.839, 2.840, 2.841, 2.842 e do Projeto de Lei Complementar nº
667, bem como da Moção nº 1.958, lendo-se somente as Mensagens dos Projetos e a
Ementa da Moção. Prosseguindo, o senhor Presidente coloca em discussão o requerimento verbal apresentado pela Vereadora Maria do Espirito Santo Paranhos Bizzo, sem
debates. Submetido em votação, é aprovado por unanimidade. Em seguida, o senhor
Presidente solicita ao Assessor Legislativo a leitura das Mensagens dos Projetos de Lei
números 2.839, 2.840, 2.841, 2.842 e do Projeto de Lei Complementar nº 667 e da Ementa da Moção nº 1.958. Finalizada a leitura, o senhor Presidente coloca os Projetos de Lei
números 2.839, 2.840, 2.841, 2.842 e do Projeto de Lei Complementar nº 667 à disposição das Comissões Permanentes da Casa, iniciando-se pela Comissão de Justiça e Redação e proclama a transferência da Moção nº 1.958 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. Sem 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 para a Vereadora Maria do Espírito Santo Paranhos Bizzo a leitura da Ordem
do Dia composta pelos seguintes: a) Projeto de Lei nº 2.837, do Executivo, que cria o
programa Geração de Empregos e Oportunidades e trata das providências correlatas,
para segunda discussão e votação; b) Veto Parcial ao Projeto de Lei Complementar nº
665, do Executivo, que institui o novo Plano Diretor, para discussão e votação únicas
(voto secreto) e c) Projeto de Lei nº 2.838, do Executivo, que dispõe sobre a abertura de
Crédito Adicional Especial e dá outras providências, para primeira discussão e votação.
O senhor Presidente anuncia que além da matéria na Ordem do Dia original foi incluída
a Moção nº 1.958 transferida do Expediente por número regimental de subscrições. A
seguir, o senhor Presidente coloca em apreciação o Projeto de Lei nº 2.837 em segundo
turno. Submetido em segunda discussão, manifestam-se os Vereadores Denis Roberto
Braghetti e Marcelo de Araujo. Em segunda votação, é o Projeto de Lei nº 2.837 aprovado pela maioria de sete(07) votos a cinco (05). Votam favoráveis ao Projeto de Lei nº
2.837, os Vereadores Alexandre dos Santos, Daniel Mantovani Lima, Evandro Giora,

José Riberto da Silva, Jurandi Rodrigues Caçula, Maria do Espírito Santo Paranhos
Bizzo e Valdir Antonio Arenghi. Votam contrários ao Projeto de Lei nº 2.837, os Vereadores Denis Roberto Braghetti, Dulce do Prado Amato, Eberton Machado de Oliveira,
Marcelo de Araujo e Paulo Pereira dos Santos. Em apreciação o Veto Parcial ao Projeto
de Lei Complementar nº 665, o senhor Presidente solicita a leitura do respectivo parecer escrito da Assessoria Jurídica, no que foi atendido. Em seguida, o senhor Presidente
colhe o parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação, que é favorável ao Veto. Segue, colocando em discussão única o Veto Parcial ao Projeto de Lei Complementar nº
665, na qual se manifesta o Vereador Denis Roberto Braghetti. Passa-se à votação secreta do Veto Parcial ao Projeto de Lei Complementar nº 665, sendo cada Vereador chamado a votar pela ordem alfabética da Folha de Presença, recebendo cédula própria e
rubricada pela Presidência. Encerrada a votação e depostos todos os votos na urna sobre
a mesa, a Presidência, 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 a Presidência o resultado, dando a matéria
como aprovada pela maioria de doze votos a um.A seguir, o senhor Presidente anuncia a
apreciação do Projeto de Lei nº 2.838, solicitando a leitura do respectivo parecer escrito
da Assessoria Jurídica. O senhor Presidente passa a colher os pareceres das Comissões
de Justiça e Redação e de Finanças, Contas e Orçamento, que opinam pela aprovação da
matéria. O senhor Presidente prossegue com a primeira discussão do Projeto de Lei nº
2.838, sem debates dos senhores Vereadores. Submete o Projeto de Lei nº 2.838 em primeira votação, dela resulta aprovado por unanimidade.A seguir, o senhor Presidente
coloca em apreciação a Moção nº 1.958 e solicita o respectivo parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação, que é favorável. Em discussão, não há debates. Em votação, é
a Moção nº 1.958 aprovada por unanimidade. A seguir, 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 Eberton Machado de Oliveira saúda a assistência e os Vereadores. Diz da sua posse e da oportunidade de estar na Vereança pela primeira vez, concluindo com sua passagem pela Câmara que nada é feito sozinho. Salienta que foi bem recebido pelos Vereadores e funcionários da Casa e se dirige aos Vereadores pedindo-lhes que ouçam as vozes das ruas. Com
a palavra o Vereador Marcelo de Araujo cumprimenta todos e dá boas vindas ao Vereador Eberton Machado. Em seguida, justifica seu voto contrário ao Projeto de Lei nº
2.837, observando erro no texto da propositura e a necessidade de processo licitatório
para as permissões ali citadas. Ainda sobre o Projeto de Lei nº 2.837, frisa que faltou
mais discussão sobre o assunto. Comenta a Indicação apresentada nesta noite pelo Vereador Alexandre dos Santos que sugere a manutenção da Rua das Cerejas, medida que
também fora objeto de Indicação de sua autoria outrora apresentada, cujo serviço já foi
executada nesta semana pela Prefeitura e estende-se sobre o assunto, apelando, em seguida, para implementar no local a manutenção por sistema de concretagem pela durabilidade. Agradece ao Secretário Municipal dos Serviços Urbanos, Quinha, pelo atendimento dos pedidos dos Vereadores. Sem mais 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 25 de junho de
2019, vai assinada pelos integrantes da Mesa.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-._______________________________
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