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SEPTUAGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA 

QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

17 DE NOVEMBRO DE 2020 

 

PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA  

SECRETÁRIO: MARCÃO DA ACADEMIA e DR. ELTON 

 
 

Aberta a sessão, às 17h59min, o sr. secretário ad hoc, ver. Dr. Elton, procede à 

verificação de presença e constata a presença, em Plenário, dos seguintes vers.: 

JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), FLÁVIA (REPUBLICANOS), LINO BISPO (PL), 

ROBERTO DO ELEVEN (PSDB), WAGNER BALIEIRO (PT), CYBORG (CIDADANIA), 

ZÉ LUIS (PSD), DULCE RITA (PSDB), AMÉLIA NAOMI (PT), DR. ELTON (MDB), 

ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA), DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA 

(PSDB), MARCÃO DA ACADEMIA (DEMOCRATAS) e MANINHO CEM POR CENTO 

(SD). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vereadores, nos seguintes horários: JOSÉ DIMAS 

(PSDB) – 17h59min; JULIANA FRAGA (PT) – 18h04min; PROFESSOR CALASANS 

CAMARGO (PSDB) – 18h05min; SÉRGIO CAMARGO (PSDB) – 18h06min; WALTER 

HAYASHI (PSC) – 18h09; VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h12min; e ESDRAS 

ANDRADE (PODEMOS) – 18h17min. 

 

 

Às 17h59min, havendo número regimental, o sr. presidente, ver. 
ROBERTINHO DA PADARIA, invocando a proteção de Deus e lembrando que todo poder 
emana do povo, declara aberta a presente sessão ordinária, dedicada ao EXPEDIENTE, 
cuja pauta de indicações, documentos diversos e atas passa a fazer parte integrante dos 
anais desta sessão. O sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, informa que, nos 
termos regimentais, a votação das proposituras se dará de forma simbólica (conf. art. 145, 
§ 6º, III, do Regimento Interno da Câmara Municipal). Os trabalhos são suspensos. 
Reaberta a sessão, continuando na presidência o ver. ROBERTINHO DA PADARIA. 
Assume a secretaria dos trabalhos o ver. Marcão da Academia. A requerimento verbal 
formulado pelo ver. José Dimas, o Plenário, consultado, aprova por unanimidade o 
pedido de votação em bloco das matérias submetidas à apreciação do Plenário; bem 
como o pedido de inclusão das Indicações de nos 3919/2020 constante do Processo nº 
7192/2020, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal a supressão de uma 
árvore localizada à rua Manoel Meneses Leal, em frente ao nº 519, no Residencial Galo 
Branco; 3920/2020 constante do Processo nº 7193/2020, da ver.ª Dulce Rita, que solicita 
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à Prefeitura Municipal a supressão de uma árvore localizada à rua dos Pintassilgos, em 
frente ao nº 191, na Vila Tatetuba; 3921/2020 constante do Processo nº 7194/2020, da 
ver.ª Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal enviar equipe para realizar vistoria e 
supressão de duas árvores localizadas na Praça Oscar Paulino, ao lado da rua Canadá, 
nº 103, no Vista Verde; 3922/2020 constante do Processo nº 7195/2020, da ver.ª Dulce 
Rita, que solicita à Prefeitura Municipal a supressão de uma árvore localizada à rua 
Manoel Meneses Leal, em frente ao nº 775, no Residencial Galo Branco; 3923/2020 
constante do Processo nº 7196/2020, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à Prefeitura 
Municipal enviar equipe para limpeza de calçada localizada à rua Coronel Pacheco Neto, 
em frente ao nº 432, na Vila Bandeirantes; 3924/2020 constante do Processo nº 
7197/2020, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal supressão de uma 
árvore localizada à rua Maria Galvão de Paula, em frente ao nº 17, no Residencial Ribeira; 
3925/2020 constante do Processo nº 7198/2020, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à 
Prefeitura Municipal a supressão de uma árvore localizada à rua João Moreira Borges, em 
frente ao nº 121, no Jardim Santa Inês I; 3926/2020 constante do Processo nº 7199/2020, 
da ver.ª Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal enviar equipe para retirada de 
entulho localizado à rua Serra da Saudade, ao lado do nº 117, no bairro Altos de Santana; 
3927/2020 constante do Processo nº 7200/2020, do ver. Marcão da Academia, que 
solicita à Prefeitura Municipal a realização do serviço de nivelamento de sarjeta na rua 
Alfredo Coslop, no bairro Jardim Portugal; 3928/2020 constante do Processo nº 
7201/2020, do ver. Marcão da Academia, que solicita à Prefeitura Municipal a realização 
do serviço de remoção da árvore na rua Breno de Moura, no bairro Bosque dos 
Eucaliptos; 3929/2020 constante do Processo nº 7202/2020, do ver. Marcão da Academia, 
que solicita à Prefeitura Municipal a realização do serviço de remoção da árvore na rua 
Ipatinga, no bairro Bosque dos Eucaliptos; 3930/2020 constante do Processo nº 
7203/2020, do ver. Marcão da Academia, que solicita à Prefeitura Municipal a realização 
do serviço de corte de raiz na rua Janaúba, Bosque dos Eucaliptos; 3931/2020 constante 
do Processo nº 7204/2020, do ver. Marcão da Academia, que solicita à Prefeitura 
Municipal a realização do serviço de nivelamento de sarjeta na rua Janaúba, Bosque dos 
Eucaliptos; 3932/2020 constante do Processo nº 7205/2020, do ver. Marcão da Academia, 
que solicita à Prefeitura Municipal a realização do serviço de poda de árvore com 
caminhão cesto na rua Draco, no bairro Jardim Satélite; 3933/2020 constante do Processo 
nº 7206/2020, do ver. Marcão da Academia, que solicita à Prefeitura Municipal a 
realização do serviço de nivelamento de sarjeta na rua Wener da Costa, nº 14, Jardim 
Madureira; 3934/2020 constante do Processo nº 7207/2020, do ver. Marcão da Academia, 
que solicita à Prefeitura Municipal providenciar rebaixamento de guia à rua Gilberto Menoti 
Eugênio Cara Felício, nº 426, no Palmeiras de São José; 3935/2020 constante do 
Processo nº 7208/2020, do ver. Marcão da Academia, que solicita à Prefeitura Municipal a 
realização do serviço de poda de árvore na rua Maricá, no bairro Jardim Satélite; e 
3936/2020 constante do Processo nº 7209/2020, do ver. Marcão da Academia, que 
solicita à Prefeitura Municipal a realização do serviço de poda de duas árvores na rua 
Traipu, no bairro Parque Industrial. Às 18h31min tem início o processo de votação. 
Submetidas à apreciação do Plenário foram aprovadas por unanimidade as atas das 
sessões ordinárias realizadas nos dias 10 e 12 de novembro de 2020. Às 18h31min 
encerra-se o processo de votação. Ocupam a tribuna para fazer uso da palavra no 
horário do Pinga-Fogo (conf. 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. Lino Bispo 
e ver. Wagner Balieiro. Ocupam a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-
Fogo (conf. art. 92, § 1º, do Regimento Interno) pelo prazo regimental de cinco minutos, 
cada um, respectivamente, os oradores inscritos, a saber: verª. Dulce Rita, ver. Sérgio 
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Camargo e verª. Amélia Naomi. Nada mais havendo a ser tratado, o sr. presidente, ver. 
ROBERTINHO DA PADARIA, declara encerrada a presente sessão ordinária. Isto se deu 
às 19h10min. Para constar, lavrar-se-á esta ata que será arquivada depois de cumpridas 
as formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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