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SEPTUAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA
21 DE NOVEMBRO DE 2017
PRESIDENTE: JUVENIL SILVÉRIO e
SÉRGIO CAMARGO
SECRETÁRIO: CYBORG

Aberta a sessão, às 17h57min, o sr. secretário, ver. Cyborg, procede à verificação de
presença e constata a presença, em Plenário, dos seguintes vers.: JUVENIL
SILVÉRIO

(PSDB),

JOSÉ

DIMAS

(PSDB),

CYBORG

(PV),

PROFESSOR

CALASANS CAMARGO (PRP), WALTER HAYASHI (PSC), AMÉLIA NAOMI (PT),
LINO BISPO (PR), WAGNER BALIEIRO (PT), ESDRAS ANDRADE (SD), ROBERTO
DO ELEVEN (PRB), DR. ELTON (PMDB), MARCÃO DA ACADEMIA (PTB), FLÁVIA
CARVALHO (PRB), SÉRGIO CAMARGO (PSDB), RENATA PAIVA (PSD),
FERNANDO PETITI (PSDB) e JULIANA FRAGA (PT).

Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: ROBERTINHO DA
PADARIA (PPS) – 18 horas, DULCE RITA (PSDB) – 18h03min, MANINHO CEM POR
CENTO (PTB) – 18h04min e VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h26min.
Às 17h57min, havendo número regimental, o sr. presidente,
ver. JUVENIL SILVÉRIO, declara aberta a presente sessão ordinária, dedicada ao
EXPEDIENTE, cuja pauta de requerimentos, indicações, moções, diversos e atas
passa a fazer parte integrante dos anais desta sessão, ao final anexada e rubricada
pelos membros da Mesa. O sr. presidente, ver. JUVENIL SILVÉRIO, informa que,
nos termos regimentais, a votação se dará de forma simbólica (conforme o artigo
145 § 6.º – III do Regimento Interno da Câmara Municipal). Os trabalhos são
suspensos. Reaberta a sessão, continuando na presidência o ver. JUVENIL
SILVÉRIO. Ocupam a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo
(conf. o Art. 92, § 1º, do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária
(conf. Art. 137, inciso V, do Regimento Interno), pelo prazo regimental de dez
minutos, cada um, respectivamente, os oradores inscritos, a saber: ver. Professor
Calasans Camargo, o ver. José Dimas e a ver.ª Amélia Naomi. Ocupa a tribuna para
fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. o Art. 92, § 1º, do Regimento
Interno) o próximo orador inscrito, ver. Wagner Balieiro, pelo prazo regimental de
cinco minutos. Ocupam a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo
(conf. o Art. 92, § 1º, do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária
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(conf. Art. 137, inciso V, do Regimento Interno), pelo prazo regimental de dez
minutos, cada um, respectivamente, os oradores inscritos, a saber: ver. Lino Bispo e
ver. Cyborg. A requerimento verbal formulado pelo ver. José Dimas, o Plenário,
consultado, aprova por unanimidade o pedido de votação em bloco das matérias a
serem submetidas à apreciação do Plenário; bem como o pedido de inclusão na
pauta dos requerimentos, da ver.ª Amélia Naomi, de nºs 4444/2017 constante do
processo nº 15671/2017, que requer à Prefeitura agendamento de sessões de
fisioterapia para a sra. Eliana da Silva; 4445/2017 constante do processo nº
15672/2017, que solicita à Prefeitura Municipal agilizar agendamento de médico
vascular para Joana Darques Ribeiro de Mendonça; e 4446/2017 constante do
processo nº 15676/2017, que encaminha ao Ministério Público Federal para ciência
e solicita providências, quanto ao fato relatado nas reportagens dos jornais Folha de
São Paulo, The Guardian e portal GGN, que retrata edição de regras pelo governo
federal para favorecer indústrias estrangeiras; da indicação nº 9304/2017 constante
do processo nº 15459/2017, do ver. Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura o
fechamento com grade em torno da entrada principal do Estádio Martins Pereira; e
das indicações, do ver. Lino Bispo, de nºs 9456/2017 constante do processo nº
15658/2017, que solicita à Prefeitura que providencie o corte do capim que nasce
junto ao meio fio, ao longo de toda a Rua Synésio Luiz Paiva Sapucahy, de modo
especial; 9457/2017 constante do processo nº 15659/2017, do ver. Lino Bispo, que
solicita à Prefeitura que providencie a pintura de uma faixa para travessia de
pedestres na Avenida Hiroshima, próximo ao número 11 e próximo à Escola
Professora Malba Thereza Ferraz Campaner, no Jardim Oriente; 9458/2017
constante do processo nº 15660/2017, do ver. Lino Bispo, que solicita à Prefeitura
que providencie o nivelamento das sarjetas em ambos os lados da Rua Synésio Luiz
Paiva Sapucahy, no trecho que vai do número 13 ao 112, no Jardim Oriente;
9459/2017 constante do processo nº 15661/2017, do ver. Lino Bispo, que solicita à
Prefeitura que providencie a roçada e a limpeza das áreas públicas existentes no
Jardim Sul; 9460/2017 constante do processo nº 15662/2017, do ver. Lino Bispo,
que solicita à Prefeitura que providencie a instalação de um semáforo no cruzamento
da Avenida Hiroshima com a Rua Totoni, no Jardim Oriente; 9461/2017 constante do
processo nº 15663/2017, do ver. Lino Bispo, que solicita à Prefeitura que providencie
o destocamento das raízes de uma árvore que foi suprimida em frente ao número
843 da Rua Francisco Rodrigues Silva, no bairro Cidade Morumbi, com posterior
recuperação da calçada; 9462/2017 constante do processo nº 15664/2017, ver. Lino
Bispo, que solicita à Prefeitura que providencie a manutenção da iluminação pública
do parquinho (playground) existente nas proximidades da Rua Benedita Aparecida
Bento Leopoldino, no Jardim Sul; 9463/2017 constante do processo nº 15665/2017,
do ver. Lino bispo, que solicita à Prefeitura que providencie a reforma da calçada na
frente do número 192 da Rua José dos Santos Nogueira, no Jardim Sul; 9464/2017
constante do processo nº 15666/2017, do ver. Lino Bispo, que solicita à Prefeitura
que providencie o nivelamento da sarjeta em frente e nas proximidades do número
192 da Rua José dos Santos Nogueira, no Jardim Sul; 9465/2017 constante do
processo nº 15667/2017, do ver. Lino Bispo, que solicita à Prefeitura que providencie
a reforma do bueiro existente em frente ao imóvel número 192 da Rua José dos
Santos Nogueira, no Jardim Sul; e 9466/2017 constante do processo nº 15668/2017,
do ver. Lino Bispo, que solicita à Sabesp – Cia de Saneamento Básico do Estado de
São Paulo que providencie a recuperação do asfalto nas proximidades do número
159 da Rua Eurídio José da Cruz, no Residencial Gazzo. Às 19h28min inicia-se o
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processo de votação. Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por
unanimidade a ata da sessão ordinária realizada no dia 14 de novembro de 2017. O
Plenário, consultado, aprovou, em bloco e por unanimidade, as matérias constantes
da pauta, bem como as demais matérias inclusas, já citadas. Foram deferidos de
plano os requerimentos de nºs 4376/2017 a 4378/2017 e 4404/2017, da ver.ª Amélia
Naomi; 4382/2017 e 4438/2017 a 4440/2017, da ver.ª Flávia Carvalho; 4383/2017,
4384/2017 e 4398/2017 a 4402/2017, do ver. Wagner Balieiro; e 4410/2017 a
4415/2017, do ver. Maninho Cem Por Cento. Às 19h28min encerra-se o processo
de votação. Ocupam a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo
(conf. o Art. 92, § 1º, do Regimento Interno), pelo prazo regimental de cinco minutos,
cada um, respectivamente, os oradores inscritos, a saber: ver. Fernando Petiti e
Dulce Rita. Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo
(conf. o Art. 92, § 1º, do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária
(conf. Art. 137, inciso V, do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, ver.
Marcão da Academia, pelo prazo regimental de dez minutos. Assume a presidência
o ver. SÉRGIO CAMARGO, que dá continuidade aos trabalhos. Ocupa a tribuna
para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. o Art. 92, § 1º, do
Regimento Interno) o próximo orador inscrito, ver. Juvenil Silvério, pelo prazo
regimental de cinco minutos. Reassume a presidência o ver. JUVENIL SILVÉRIO,
que dá continuidade aos trabalhos. Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no
horário do Pinga-Fogo (conf. o Art. 92, § 1º, do Regimento Interno) a próxima
oradora inscrita, ver.ª Juliana Fraga, pelo prazo regimental de cinco minutos. Nada
mais havendo a ser tratado, o sr. presidente, ver. JUVENIL SILVÉRIO, declara
encerrada a presente sessão ordinária, o que se deu às 20h02min. Para constar,
lavrar-se-á esta ata que será arquivada depois de cumpridas as formalidades
regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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