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SEPTUAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

20 DE NOVEMBRO DE 2018 
 
 

PRESIDENTE: JUVENIL SILVÉRIO  

SECRETÁRIO: MANINHO CEM POR CENTO 
 

 
 

Aberta a sessão, às 17h51min, o sr. secretário ad hoc, ver. Maninho Cem Por Cento, 

procede à verificação de presença e constata a presença, em Plenário, dos seguintes 

vers.: ROBERTINHO DA PADARIA (PPS), AMÉLIA NAOMI (PT), ROBERTO DO 

ELEVEN (PRB), LINO BISPO (PR), FLÁVIA CARVALHO (PRB), PROFESSOR 

CALASANS CAMARGO (PRP), MANINHO CEM POR CENTO (PTB), JUVENIL 

SILVÉRIO (PSDB) e FERNANDO PETITI (MDB). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: JOSÉ DIMAS 

(PSDB) – 17h53min, SÉRGIO CAMARGO (PSDB) – 17h54min, MARCÃO DA 

ACADEMIA (PTB) – 17h55min, DULCE RITA (PSDB) – 17h57min, WAGNER 

BALIEIRO (PT) – 17h59min, VALDIR ALVARENGA (SD) – 17h59min, WALTER 

HAYASHI (PSC) – 18 horas, JULIANA FRAGA (PT) – 18h02min, CYBORG (PV) – 

18h12min, ESDRAS ANDRADE (SD) – 18h14min e RENATA PAIVA (PSD) – 

18h15min. 
 

Às 17h51min, 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). 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 na pauta das indicações nºs 6713/2018 constante do processo 
nº 11735/2018, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal as providências 
necessárias e urgentes quanto à extensão da linha 206 – Santa Inês II, para os bairros do 
Jardim Coqueiro e Jardim São José I e II; 6714/2018 constante do processo nº 
11736/2018, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal providências 
necessárias e urgentes quanto à implantação de ciclovia na Estrada Velha Rio São Paulo, 
em todo trecho da Montadora GM, no Distrito de Eugênio de Melo; 6715/2018 constante 
do processo nº 11737/2018, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal 
providências necessárias e urgentes quanto aos horários de ônibus da Linha 102 – 
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Jaguari, região norte da cidade; 6716/2018 constante do processo nº 11738/2018, da ver.ª 
Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal providências necessárias e urgentes quanto 
à implantação do Programa UBS Resolve, na unidade do Jardim Satélite; 6717/2018 
constante do processo nº 11739/2018, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à Prefeitura 
Municipal as providências necessárias e urgentes quanto à implantação de ciclovia em 
todo trecho entre os bairros Vila São Bento e Vila Nair; 6718/2018 constante do processo 
nº 11740/2018, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal providências 
necessárias e urgentes quanto a um afundamento na pavimentação asfáltica da Estrada 
Velha Rio – São Paulo, debaixo do viaduto do Santas Inês II, sentido bairro/centro; 
6719/2018 constante do processo nº 11741/2018, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à 
Prefeitura Municipal providências necessárias e urgentes quanto à pavimentação asfáltica 
da rua Coronel Gonçalves, no Distrito de Eugênio de Melo; 6720/2018 constante do 
processo nº 11742/2018, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal 
providências necessárias e urgentes quanto aos horários de ônibus da Linha 102 – 
Jaguari, região norte da cidade; 6724/2018 constante do processo nº 11760/2018, da ver.ª 
Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal providências necessárias e urgentes quanto 
à manutenção da pavimentação asfáltica em toda extensão da Avenida Anchieta no 
Jardim Esplanada; 6725/2018 constante do processo nº 11767/2018, do ver. Wagner 
Balieiro, que solicita à Prefeitura retirada de carros abandonados na rua Itajubá, no Jardim 
Ismênia; e 6726/2018 constante do processo nº 11768/2018, do ver. Professor Calasans 
Camargo, que indica à Prefeitura Municipal a ampliação da UBS Dom Pedro por meio da 
implantação de adequada sala para reuniões programáticas e ambiente para estoque de 
insumos; das moções de nºs 119/2018 constante do processo nº 11762/2018, da ver.ª 
Amélia Naomi, que cumprimenta todos os profissionais médicos cubanos pelo excelente 
trabalho humanizado realizado em nosso município, no Programa Estratégia de Saúde da 
Família, vinculados ao Programa Mais Médicos do Governo Federal; 120/2018 constante 
do processo nº 11763/2018, da ver.ª Amélia Naomi, que cumprimenta todos os 
profissionais médicos cubanos pelo excelente trabalho humanizado realizado em nosso 
município no Programa Estratégia de Saúde da Família, vinculados ao Programa Mais 
Médicos do Governo Federal; e 121/2018 constante do processo nº 11766/2018, da ver.ª 
Amélia Naomi, que repudia veementemente o Decreto 9.546/2018 de Temer, que fecha 
portas de concursos públicos às pessoas com deficiência; e, ainda, os requerimentos de 
nºs 3521/2018 constante do processo nº 11761/2018, da ver.ª Amélia Naomi, que 
parabeniza o Professor Doutor Baptista Gargione Filho pelo lançamento do livro “A Vida 
de um Educador e Gestor Joseense”; 3522/2018 constante do processo nº 11764/2018, 
do ver. Robertinho da Padaria, que solicita o cancelamento da cessão do Plenário para o 
dia 14 de dezembro de 2018, reservado através do requerimento nº 3293/2018, para 
realização de homenagem; e 3523/2018 constante do processo nº 11765/2018, da ver.ª 
Amélia Naomi, que solicita autorização do Plenário desta Casa para homenagear os 
profissionais médicos cubanos pelo excelente trabalho realizado em nosso município, no 
Programa Estratégia de Saúde da Família, no dia 27 de novembro, na sessão de terça-
feira. Às 17h58min inicia-se o processo de votação. Submetida à apreciação do 
Plenário foi aprovada por unanimidade a ata da sessão ordinária realizada no dia 8 de 
novembro de 2018. Em destaque a votação dos requerimentos de nºs 3455/2018 
constante do processo nº 11553/2018, do ver. Cyborg, que solicita à Prefeitura Municipal 
posição a respeito de marcação de urologista, Rodolfo Bitencourt, CRA: 525006; e 
3523/2018 constante do processo nº 11765/2018, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita 
autorização do Plenário desta Casa para homenagear os profissionais médicos cubanos 
pelo excelente trabalho realizado em nosso município, no Programa Estratégia de Saúde 
da Família, no dia 27 de novembro, na sessão de terça-feira. Rejeitados com três votos 
favoráveis. O Plenário, consultado, aprova, em bloco e por unanimidade, as demais 
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matérias constantes da pauta, bem como as matérias inclusas, já citadas. Foi deferido de 
plano o requerimento nº 3468/2018 constante do processo nº 11627/2018, do ver. Dr. 
Elton, que solicita licença da Vereança nas sessões ordinárias no período compreendido 
entre 20/11/2018 e 22/11/2018, nos termos do Artigo 37, inciso II da Lei Orgânica do 
Município. Às 17h59min encerra-se o processo de votação. Os trabalhos são 
suspensos. Reaberta a sessão, continuando na presidência o ver. JUVENIL SILVÉRIO. 
Nada mais havendo a ser tratado, o sr. presidente, ver. JUVENIL SILVÉRIO, declara 
encerrada a presente sessão ordinária, o que se deu às 18h27min. Para constar, lavrar-
se-á esta ata que será arquivada depois de cumpridas as formalidades regimentais de 
praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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