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SEPTUAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

27 DE NOVEMBRO DE 2018 

 
 

PRESIDENTE: JUVENIL SILVÉRIO, DR. ELTON e 

SÉRGIO CAMARGO 

SECRETÁRIO: DR. ELTON 

 

 
 

Aberta a sessão, às 17h58min, o sr. secretário ad hoc, ver. Dr. Elton, procede à 

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

MARCÃO DA ACADEMIA (PTB), LINO BISPO (PR), FERNANDO PETITI (MDB), 

ROBERTO DO ELEVEN (PRB), ROBERTINHO DA PADARIA (PPS), AMÉLIA NAOMI 

(PT), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), DR. ELTON (MDB), WALTER HAYASHI (PSC), 

CYBORG (PV), WAGNER BALIEIRO (PT), ESDRAS ANDRADE (SD), FLÁVIA 

CARVALHO (PRB), MANINHO CEM POR CENTO (PTB), JOSÉ DIMAS (PSDB) e 

SÉRGIO CAMARGO (PSDB). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: PROFESSOR 

CALASANS CAMARGO (PRP) – 18 horas, VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h01min, 

JULIANA FRAGA (PT) – 18h04min, RENATA PAIVA (PSD) – 18h06min e DULCE 

RITA (PSDB) – 18h17min. 

 

 
Às 17h58min, 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. 6824/2018 constante do 
processo nº 12052/2018, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal 
providências necessárias e urgentes quanto à intensificação de rondas ostensivas da 
Guarda Civil Municipal na praça Tereza Tomaz Calsavara, localizada na rua Chico 
Buquira, ao lado da Paróquia São Benedito, no Residencial Galo Branco; 6825/2018 
constante do processo nº 12054/2018, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à Prefeitura 
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Municipal providências necessárias e urgentes quanto à dedetização na rua Benedito 
Andrade, na altura do número 1.249, no Residencial Galo Branco; 6826/2018 constante 
do processo nº 12055/2018, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal 
providências necessárias e urgentes quanto ao conserto da pavimentação asfáltica da rua 
Benedita Santos Leite, na altura do número 100, no Distrito de Eugênio de Melo; 
6827/2018 constante do processo nº 12057/2018, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à 
Prefeitura Municipal providências necessárias e urgentes quanto aos serviços de tapa-
buraco em todos os corredores de ônibus do Bairro Altos de Santana; 6828/2018 
constante do processo nº 12058/2018, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à Prefeitura 
Municipal providências necessárias e urgentes quanto à implantação de redutores de 
velocidade ou outras medidas cabíveis na rua Domício da Gama, no Distrito de Eugênio 
de Melo; 6829/2018 constante do processo nº 12060/2018, da ver.ª Dulce Rita, que 
solicita à Prefeitura Municipal providências necessárias e urgentes quanto ao fechamento 
de acesso clandestino ao Jardim Diamante, localizado antes da praça João Batista 
Peneluppi, próxima as margens da Via Dutra; 6830/2018 constante do processo nº 
12077/2018, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal providências 
necessárias e urgentes quanto à supressão de uma árvore localizada na rua XV de 
Novembro, em frente ao número 382, em Eugênio de Melo; 6831/2018 constante do 
processo nº 12079/2018, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal 
providências necessárias e urgentes quanto à implantação de um semáforo no 
cruzamento das ruas Laura Pereira Rios e Eduardo Rio Ramos, no Jardim São José I; 
6832/2018 constante do processo nº 12080/2018, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à 
Prefeitura Municipal providências necessárias e urgentes quanto à pavimentação asfáltica 
da estrada Yu Takanashi, no Distrito de Eugênio de Melo; 6833/2018 constante do 
processo nº 12083/2018, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal 
providências necessárias e urgentes quanto à troca de lâmpadas apagadas na rua 
Clementino Rodrigues Simões, em frente ao número 1.240, no Residencial Galo Branco; 
6834/2018 constante do processo nº 12087/2018, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à 
Prefeitura Municipal providências necessárias e urgentes quanto à alteração do horário de 
captura de escorpiões no Cemitério Municipal Maria Peregrina, no Bairro Santana; 
6835/2018 constante do processo nº 12088/2018, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à 
Prefeitura Municipal providências necessárias e urgentes quanto à implantação de asfalto 
ecológico ou outras medidas cabíveis na rua Genesim, na Vila Cândida; e 6836/2018 
constante do processo nº 12089/2018, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à Prefeitura 
Municipal providências necessárias e urgentes quanto à mudança de um ponto de ônibus 
localizado na rua Luiz Carlos Amâncio, em frente ao número 47, no Jardim Coqueiro; e 
dos requerimentos de nºs 3657/2018 constante do processo nº 12049/2018, do ver. Walter 
Hayashi, que solicita providências da EDP Banderiante para sanar problema sobre a falta 
de energia elétrica na zona norte, nos dias de chuva; 3658/2018 constante do processo nº 
12053/2018, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à Telefônica Brasil S/A – Vivo as 
providências necessárias e urgentes quanto aos fios de telefones e internet que estão 
soltos na rua Augusto César Neto, na altura do número 117, no Jardim Itapuã; 3659/2018 
constante do processo nº 12059/2018, da ver.ª Dulce Rita, que solicita ao 1º Batalhão da 
Polícia Militar providências para que seja ampliada e intensificada a ronda ostensiva nas 
áreas rurais do Distrito de Eugênio de Melo; e 3672/2018 constante do processo nº 
12081/2018, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à EDP Bandeirante a poda dos galhos de 
uma árvore localizada na rua Ângelo Ottoboni, em frente ao número 115, na Vila 
Industrial. Às 18h01min inicia-se o processo de votação. Submetidas à apreciação do 
Plenário foram aprovadas por unanimidade as atas das sessões ordinárias realizadas 
nos dias 13, 20 e 22 de novembro de 2018. O Plenário, consultado, aprova, em bloco e 
por unanimidade, as matérias constantes da pauta, bem como as matérias inclusas, já 
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citadas. Foi deferido de plano o requerimento de nº 3526/2018 constante do processo nº 
11805/2018, do ver. Professor Calasans Camargo, que solicita licença de vereança da 
sessão ordinária do dia 22 de novembro de 2018, conforme atestado médico em anexo. 
Às 18h02min encerra-se o processo de votação. Assume a presidência o ver. DR. 
ELTON, 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) e no horário da 
Liderança Partidária (conf. Art. 137, inciso V, do Regimento Interno) o primeiro orador 
inscrito, ver. Lino Bispo, pelo prazo regimental de dez minutos. 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. 
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. Professor Calasans Camargo, pelo 
prazo regimental de dez minutos. Assume a presidência o ver. SÉRGIO CAMARGO, que 
dá continuidade aos trabalhos. 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. Dr. Elton, ver. 
Marcão da Academia e ver.ª Renata Paiva. 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: 
verª. Juliana Fraga e ver. Fernando Petiti. 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) a próxima oradora 
inscrita, verª. Dulce Rita, pelo prazo regimental de dez minutos. 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, verª. Amélia Naomi pelo prazo regimental de cinco 
minutos. 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. Cyborg, pelo tempo regimental de 
dez minutos. Assume a presidência o ver. DR. ELTON, que dá continuidade aos 
trabalhos. A seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em 
homenagem póstuma à memória da sr.ª Maria Lidiane Chaves dos Santos Alves e do sr. 
Ulisses Tessari Fernandes Morgado. Nada mais havendo a ser tratado, o sr. presidente, 
ver. DR. ELTON, declara encerrada a presente sessão ordinária, o que se deu às 
19h38min. Para constar, lavrar-se-á esta ata que será arquivada depois de cumpridas as 
formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 


