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SEXAGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA
14 DE NOVEMBRO DE 2017
PRESIDENTE: JUVENIL SILVÉRIO
SECRETÁRIO: MARCÃO DA ACADEMIA e
ROBERTINHO DA PADARIA

Aberta a sessão, às 17h54min, o sr. secretário ad hoc, ver. Marcão da Academia,
procede à verificação de presença e constata a presença, em Plenário, dos
seguintes vers.: JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), MARCÃO DA ACADEMIA (PTB), LINO
BISPO (PR), AMÉLIA NAOMI (PT), WAGNER BALIEIRO (PT), PROFESSOR
CALASANS CAMARGO (PRP), WALTER HAYASHI (PSC), ROBERTO DO ELEVEN
(PRB), JOSÉ DIMAS (PSDB), CYBORG (PV), MANINHO CEM POR CENTO (PTB),
ROBERTINHO DA PADARIA (PPS), RENATA PAIVA (PSD), DR. ELTON (PMDB),
SÉRGIO CAMARGO (PSDB) e ESDRAS ANDRADE (SD).
Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: JULIANA FRAGA
(PT) – 17h56min, VALDIR ALVARENGA (SD) – 17h58min, FERNANDO PETITI
(PSDB) – 18h04min, DULCE RITA (PSDB) – 18h05min e FLÁVIA CARVALHO (PRB)
– 18h38min.
Às 17h54min, 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 das proposituras se dará de forma simbólica
(conforme o artigo 145 § 6.º – III do Regimento Interno da Câmara Municipal). Ocupa
a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. o Art. 92, § 1º,
do Regimento Interno) a primeira oradora inscrita, ver.ª Amélia Naomi, pelo prazo
regimental de cinco minutos. A seguir, 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. Lino Bispo, pelo prazo regimental de dez minutos. Assume ad
hoc a secretaria dos trabalhos o ver. Robertinho da Padaria. 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
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Plenário, bem como o pedido de inclusão na pauta do requerimento de nº 4374/2017
constante do processo nº 15396/2017, do ver. Wagner Balieiro, que pede a
confecção de Diploma e Medalha de Mérito Educacional “Professor Everardo
Miranda Passos” ao Instituto de Ciência e Tecnologia de São José dos Campos (ICT
– Unifesp), conforme processo nº 13355/17 – PDL nº 25, que serão entregues no dia
29 de novembro próximo, em encontro a ser realizado fora da Câmara; e das
indicações de nºs 9116/2017 constante do processo nº 15138/2017, do ver. Lino
Bispo, que solicita à Prefeitura que realize a manutenção do telhado do Instituto
Materno Infantil Professora Anjela Maria de Souza Alves, na Avenida Benedito
Bento, 80, no bairro Cidade Morumbi; 9137/2017 constante do processo nº
15169/2017, do ver. Cyborg, que solicita à Prefeitura Municipal a instalação de
placas “Proibido Estacionar Caminhão” na Rua Miguel Orlando de Freitas, no Bairro
do Residencial Vista Linda; 9291/2017 constante do processo nº 15404/2017, do ver.
Cyborg, que solicita à Prefeitura Municipal estudo para implantação de duas
lombadas elevadas em frente das duas portarias do Parque Santos Dumont;
9292/2017 constante do processo nº 15405/2017, do ver. Cyborg, que solicita à
Prefeitura Municipal o serviço de troca de lâmpadas queimadas na Passarela Dr.
José Shinzato, no Bairro do Urbanova; e 9293/2017 constante do processo nº
15406/2017, do ver. Cyborg, que solicita à Prefeitura Municipal manutenções no
Parque Ribeirão Vermelho – Urbanova. Às 18h19min inicia-se o processo de
votação. Submetidas à apreciação do Plenário foram aprovadas por unanimidade
as atas das sessões ordinárias realizadas nos dias 07 e 09 de novembro de 2017. O
Plenário, consultado, aprova, em bloco e por unanimidade, as matérias constantes
da pauta, bem como as matérias inclusas, já citadas. A indicação de nº 9119/2017
constante do processo nº 15141/2017, do ver. Lino Bispo, foi retirada pelo próprio
autor. Foram deferidos de plano os requerimentos de nºs. 4238/2017, 4305/2017 e
4306/2017, do ver. Maninho Cem por Cento; 4292/2017 e 4293/2017, do ver. Lino
Bispo; 4294/2017 e 4296/2017 a 4298/2017, da ver.ª Flávia Carvalho; 4309/2017 a
4313/2017 e 4329/2017 a 4333/2017, do ver. Wagner Balieiro; 4334/2017 e
4335/2017 a 4336/2017, da ver.ª Amélia Naomi; e 4344/2017, 4345/2017,
4347/2017, 4348/2017, 4367/2017, 4369/2017 e 4370/2017, da ver.ª Dulce Rita. Às
18h19min 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) 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: vers. Professor Calasans Camargo, Wagner Balieiro, Marcão da Academia,
Cyborg, Walter Hayashi, Dulce Rita, Dr. Elton e Valdir Alvarenga. A seguir, os
presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem póstuma à
memória do sr. Ismael Pereira. Nada mais havendo a ser tratado, o sr. presidente,
ver. JUVENIL SILVÉRIO, declara encerrada a presente sessão ordinária, o que se
deu às 19h55min. Para constar, lavrar-se-á esta ata que será arquivada depois de
cumpridas as formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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