ATA DA 054a. SESSÃO ORDINÁRIA DA
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO
PAULISTA
- 13a. LEGISLATURA
Aos seis dias do mês de agosto 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 onze minutos, constata-se a presença
dos Senhores Vereadores ALEXANDRE DOS SANTOS, ANA PAULA CASAMASSA
DE LIMA, ANTONIO FIAZ CARVALHO, 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 primeira Secretária, respondida e assinaturas lançadas na Folha de Presença respectiva, o primeiro substituindo a Vereadora
Cristiane Friolim Damasceno em licença gestante. Com o número legal de Vereadores
presentes, são declarados abertos os trabalhos da quinquagésima quarta 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, o senhor Presidente solicita e obtém,
em cumprimento ao Regimento Interno da Casa, a leitura do trecho da Bíblia Sagrada:
Mateus, capítulo 11, versículos 28 ao 30, por intermédio do Vereador Valdir Antonio
Arenghi. Prosseguindo, o Senhor Presidente coloca em discussão a Ata da décima segunda Sessão Extraordinária de 25 de junho de 2019, sem ocorrência de debates. Colocada em votação, a Ata é aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o senhor
Presidente coloca em discussão a Ata da quinquagésima terceira Sessão Ordinária de 25
de junho 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 33, do período de vinte e seis de junho a seis de agosto do
ano de dois mil e dezenove, relatando as correspondências recebidas nesta Casa Legislativa. Coloca o Balancete da Câmara Municipal, referente ao mês de junho/2019, à disposição do Plenário e da Comissão de Finanças, Contas e Orçamento. O senhor Presidente
solicita aos autores, Vereador Marcelo de Araujo, a leitura do fecho das Indicações números 9.187 e 9.188, e ao Vereador Denis Roberto Braghetti, a leitura do fecho da Indicação nº 9.189, no que foi atendido, dos seguintes assuntos: 9.187, sugerindo ao Prefeito
Municipal a recuperação do trecho da calçada da Rua Francisco Miguel, compreendido
entre o Viaduto até o Posto de Combustíveis, defronte as casas de rede ferroviária e, por
outro lado, defronte da Escola Dr. Francisco Monlevade, que ora se encontra com piso
irregular, cheio de defeitos, rachaduras e com raízes expostas das árvores; 9.188, propondo que seja realizada reforma da quadra de tênis existente no Centro Esportivo Municipal Aldhévio Barbosa de Lemos; e 9.189, sugerindo a poda urgente das árvores que
compõem a arborização da área defronte à Secretaria Municipal de Saúde, cujos galhos
superiores já alcançam os fios da rede elétrica. Em seguida, o Senhor Presidente proclama seu despacho favorável às Indicações lidas, encaminhando-as 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 2.846, do Executivo, dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar e
dá outras providências; b) Projeto de Lei nº 2.847, do Executivo, autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, no
âmbito do Programa FINISA – Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento na
Modalidade Apoio Financeiro destinado a aplicação em Defesa de Capital e a oferecer
garantias e dá outras providências; c) Projeto de Lei nº 2.848, do Executivo, dispõe so-

bre abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências; d) Projeto de Lei
nº 2.849, do Vereador Jurandi Rodrigues Caçula, dispõe sobre a proibição, a produção,
a comercialização, o armazenamento, o transporte, a distribuição e o uso do cerol ou de
qualquer material cortante utilizados para empinar pipas; e) Projeto de Lei nº 2.850, do
Executivo, institui o programa denominado Amigos da Cidade; f) Projeto de Lei Complementar nº 668, do Executivo, altera a Lei Complementar n.º 274, de 06 de setembro
de 2005, e dá outras providências; g) Projeto de Lei Complementar nº 669, do Executivo,
altera Lei Complementar n.º 488, de 14 de agosto de 2015, criando cargo de Controlador
Interno e dá outras providências; h) Moção nº 1.964, do Vereador Marcelo de Araujo,
apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito no sentido de determinar, tão logo terminada as
obras da Estrada de Ivoturucaia, a realização de estudos visando a implantação, no trecho municipal, de redutores de velocidade e limitadores de peso, com sinalização adequada para ambos; i) Moção nº 1.965, do Vereador Marcelo de Araujo, aplaude a
Guarda Municipal pelo aniversário de 25 anos do seu 1º Batalhão, comemorado no último dia 1º de agosto; j) Moção nº 1.966, do Vereador Valdir Antonio Arenghi, apela ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal por providências juntamente ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo no sentido de que sejam realizadas
melhorias na sinalização e na iluminação nas proximidades do acesso ao Jardim Laura,
na rodovia Edgard Máximo Zambotto; k) Moção nº 1.967, da Vereadora Dulce do Prado Amato, apela ao Excelentíssimo Senhor Prefeito por providencias no sentido de solicitar junto ao departamento competente a instalação de “lombada” e a construção de
abrigo em ponto de ônibus nas proximidades do número 55 da Rua das Angélicas; l)
Moção nº 1.968, do Vereador Leandro Bizetto, aplaude o Ilustre Sr. Samir de Sena Medrado, ex-servidor e grande colaborador da Administração Pública Municipal, por todos os serviços prestados e dedicação demonstrada para com nosso Município e toda a
população Campo-limpense.Com a palavra a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima
requer a dispensa da leitura do inteiro teor dos Projetos de Lei números 2.846 a 2.850 e
dos Projetos de Lei Complementar números 668 e 669, bem como das Moções números
1.964 a 1.968, lendo-se somente as Mensagens ou Justificativas dos Projetos e as Ementas das Moções. Prosseguindo, o senhor Presidente coloca em discussão o requerimento
verbal apresentado pela Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima, sem debates. Submetido em votação, é aprovado por unanimidade. Em seguida, o senhor Presidente solicita ao Assessor Legislativo a leitura das Mensagens ou Justificativas dos Projetos de Lei
e das Ementas das Moções objetos do requerimento aprovado. Finalizada a leitura, o
senhor Presidente coloca os Projetos de Lei números 2.846 a 2.850 e os Projetos de Lei
Complementar números 668 e 669 à disposição das Comissões Permanentes da Casa,
iniciando-se pela Comissão de Justiça e Redação e proclama a transferência das Moções
números 1.964 a 1.968 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 agradece a presença de todos e frisa o reinicio das atividades parlamentares. Diz
que é preciso continuar a busca por melhorias para a cidade, o que o fez junto ao Deputado Coronel Telhada, ao pedir recursos para a Guarda Municipal, o qual já apresentou indicação de Emenda Parlamentar a respeito. Com a palavra o Vereador Paulo
Pereira dos Santos agradece a presença de todos e aborda o fato que ocorreu na semana
passada, quando um paciente cadeirante da hemodiálise solicitou à Prefeitura transporte para seu tratamento e foi informado que não havia veículo adaptado, deixando de ser
atendido nessa pretensão, o que configurava irresponsabilidade da Administração, lamentando a situação, que não poderia ocorrer, clamando por um serviço bem feito. Relata seus esforços e luta notórios para conseguir a tão almejada hemodiálise para a cidade, com a ajuda do Deputado Baleia Rossi, e o senhor Prefeito Municipal em cerimônia

recentemente realizada diz que foi conquista do Secretário Municipal de Saúde, contradizendo a informação correta. 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. Atendendo solicitação do Presidente, a
primeira Secretária efetua a leitura da Ordem do Dia da Sessão de que se trata, composta pela Moção nº 1.959, do Vereador Denis Roberto Braghetti, que repudia o Prefeito
Municipal por não atender os pedidos da população e ignorar as rogativas do Legislativo no sentido de concluir a construção do campo de futebol do São José. Finalizada a
leitura, o senhor Presidente anuncia que além da matéria constante na Ordem do Dia
original foram incluídas as Moções números 1.964 a 1.968 transferidas do Expediente
por número regimental de subscrições. A seguir, o senhor Presidente coloca em apreciação a Moção nº 1.959, do Vereado Denis Roberto Braghetti, colhendo o parecer verbal
da Comissão de Justiça e Redação, que é favorável a matéria, por unanimidade. Submetida em discussão única, não há debates. Submetida em votação única, é rejeitada pela
maioria de oito (08) votos dos Vereadores Alexandre dos Santos, Ana Paula Casamassa
de Lima, Daniel Mantovani Lima, José Riberto da Silva, Jurandi Rodrigues Caçula,
Leandro Bizetto, Paulo Pereira dos Santos e Valdir Antonio Arenghi. Votam pela aprovação da matéria os Vereadores Denis Roberto Braghetti, Dulce do Prado Amato,
Evandro Giora e Marcelo de Araujo. A seguir, pede e obtém o uso da palavra a Vereadora Ana Paula Casamassa de Lima e requer a imposição do regime de urgência ao Projeto de Lei nº 2.847 e ao Projeto de Lei Complementar nº 669, bem como a votação em
bloco das Moções números 1.964 a 1.968. Prosseguindo, o senhor Presidente coloca em
discussão o requerimento verbal apresentado pela Vereadora Ana Paula Casamassa de
Lima, sem debates .Submetido em votação, é aprovado por unanimidade. A seguir, o
senhor Presidente anuncia a apreciação do Projeto de Lei nº 2.847 e solicita a leitura do
respectivo parecer escrito da Assessoria Jurídica, no que foi atendido. Em seguida, o
senhor Presidente colhe os pareceres verbais das Comissões Permanentes de Justiça e
Redação, de Finanças, Contas e Orçamento e de Obras e Serviços Públicos, que manifestam aquiescência à propositura em exame pelo voto unânime, com exceção da Comissão de Obras e Serviços Públicos que o faz pelo voto da maioria, votando contra o Vereador Denis Roberto Braghetti. Segue, colocando em discussão única o Projeto de Lei nº
2.847. Manifestam-se, sucessivamente, os Vereadores Evandro Giora, Marcelo de Araujo, Ana Paula Casamassa de Lima, Denis Roberto Braghetti, Leandro Bizetto e Ana
Paula Casamassa de Lima pela liderança. Em votação única, é o Projeto de Lei nº 2.847
aprovado pela maioria de nove (09) votos a três (03), com os votos favoráveis dos Vereadores Alexandre dos Santos, Ana Paula Casamassa de Lima, Daniel Mantovani de Lima,
José Riberto da Silva, Jurandi Rodrigues Caçula, Leandro Bizetto, Marcelo de Araujo,
Paulo Pereira dos Santos e Valdir Antonio Arenghi; e com os votos contrários dos Vereadores Denis Roberto Braghetti, Dulce do Prado Amato e Evandro Giora. A seguir, o
senhor Presidente coloca em apreciação o Projeto de Lei Complementar nº 669, solicitando ao Assessor Jurídico a leitura do respectivo parecer escrito da Assessoria Jurídica. Em seguida, o senhor Presidente passa a colher os pareceres das Comissões Permanentes de Justiça e Redação, de Finanças, Contas e Orçamento e de Obras e Serviços
Públicos, que opinam pela aprovação da matéria, por unanimidade. O senhor Presidente
coloca em discussão única o Projeto de Lei Complementar nº 669, sem debates dos senhores Vereadores. Submete o Projeto de Lei Complementar nº 669 em votação única,
dela resulta aprovado por unanimidade. A seguir, o senhor Presidente coloca em apreciação o bloco das Moções números 1.964 a 1.968 e solicita o respectivo parecer verbal da
Comissão de Justiça e Redação, que é favorável. Em discussão, manifesta-se o Vereador
Marcelo de Araujo. Em votação, o bloco das Moções números 1.964 a 1.968 é aprovado
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. Sem Vereadores inscritos para falar, o senhor Presidente parabeniza a
aniversariante do mês de julho, senhora Simone Tolentino. 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 20 de agosto de 2019, vai assinada pelos integrantes da Mesa.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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