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Aberta a sessão, às 17h38min, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, 

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

vereadores: JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), MARCÃO DA ACADEMIA (PTB), SÉRGIO 

CAMARGO (PSDB), DR. ELTON (MDB), PROFESSOR CALASANS CAMARGO 

(PRP), LINO BISPO (PL), MANINHO CEM POR CENTO (PTB), JOSÉ DIMAS (PSDB), 

CYBORG (PV), DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA (PSDB), ROBERTO DO 

ELEVEN (REPUBLICANOS), WALTER HAYASHI (PSC), DULCE RITA (PSDB) e 

ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA).  

 

Compareceram, ainda, os seguintes vereadores, nos seguintes horários: WAGNER 

BALIEIRO (PT) – 17h40min, JULIANA FRAGA (PT) – 17h41min, AMÉLIA NAOMI (PT) 

– 17h41min, FLÁVIA CARVALHO (REPUBLICANOS) – 17h42min, RENATA PAIVA 

(PSD) – 17h43min, ESDRAS ANDRADE (SD) – 17h43min e VALDIR ALVARENGA 

(SD) – 17h43min. 

 

 

Às 17h38min, havendo número regimental, o senhor presidente, vereador 

ROBERTINHO DA PADARIA, invocando a proteção de Deus e lembrando que todo 

poder emana do povo, declara aberta a presente sessão ordinária, dedicada à ORDEM 

DO DIA, cuja pauta da Ordem do Dia passa a fazer parte integrante dos anais desta 

sessão, ao final anexada e rubricada pelos membros da Mesa. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Informo a todos os 

presentes que, nos termos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma 

simbólica. Retificando, então, a presença do vereador Walter Hayashi. Informamos a 

todos os presentes que, nos termos regimentais, a votação dos projetos se dará de 

forma simbólica. Solicito ao nobre vereador Marcão da Academia que faça a leitura 

dos processos novos para ciência dos senhores vereadores.” 
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Neste momento, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, procede à leitura 

do Item II da pauta – Proposituras novas a serem lidas – designação às Comissões 

Permanentes – fixação dos respectivos prazos para apresentação de Emendas. 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, estes 

são os projetos da leitura do dia de hoje.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Informo aos senhores 

vereadores que, considerando a liminar concedida no Mandado de Segurança nº 

1026553-24.2019.8.26.0577, determinando a suspensão da tramitação do Processo nº 

9243/2019 – Projeto de Lei Complementar nº 11/2019, fica adiada a discussão e 

votação do referido processo. Nada mais a tratar, está encerrada a presente sessão.” 

Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA 

PADARIA, declarou encerrada a presente sessão ordinária, o que se deu às 

17h43min.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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