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SEPTUAGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

26 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

 

PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA 

SECRETÁRIO: MARCÃO DA ACADEMIA e CYBORG 

 
 

Aberta a sessão, às 17h56min, o sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede à 

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

CYBORG (PV), WALTER HAYASHI (PSC), DR. ELTON (MDB), LINO BISPO (PL), 

MARCÃO DA ACADEMIA (PTB), JOSÉ DIMAS (PSDB), FLÁVIA CARVALHO 

(REPUBLICANOS), DULCE RITA (PSDB), ZÉ LUÍS (PSD), ROBERTINHO DA 

PADARIA (CIDADANIA), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), ROBERTO DO ELEVEN 

(REPUBLICANOS), SÉRGIO CAMARGO (PSDB) e PROFESSOR CALASANS 

CAMARGO (PRP).  

 

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

BALIEIRO (PT) – 17h57min, MANINHO CEM POR CENTO (PTB) – 17h59min, 

DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA (PSDB) – 17h59min, JULIANA FRAGA (PT) – 

18h05min, VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h12min e AMÉLIA NAOMI (PT) – 

18h31min. 

 

 

Às 17h56min, havendo número regimental, o sr. presidente, ver. 
ROBERTINHO DA PADARIA, 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. 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. 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 a inclusão das Indicações de nºs 7311/2019 constante do Processo 
nº 13672/2019, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à Prefeitura capina e roçada em torno da 
quadra esportiva localizada na rua Tom Jobim, bairro Jardim São José II; 7312/2019 
constante do Processo nº 13673/2019, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à Prefeitura 
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providências cabíveis para urbanização da rotatória localizada na rua Armagedon, bairro 
Jardim São José II; 7313/2019 constante do Processo nº 13676/2019, da ver.ª Dulce Rita, 
que solicita à Prefeitura Municipal as providências cabíveis quanto a implantação de 
pastilha em rotatória que liga o final da rua Maria Cândida Delgado com o início da 
Estrada Municipal Sertãozinho e Estrada Antenor Sales com a avenida Vicente Cunha de 
Oliveira, no bairro Alto da Ponte; 7314/2019 constante do Processo nº 13677/2019, da 
ver.ª Dulce Rita, que solicita à Sabesp verificar problemas de afundamento de asfalto e 
manutenção na tampa de PV no cruzamento da avenida Ayrton Senna da Silva com a rua 
Tom Jobim, no bairro Jardim São José II; 7315/2019 constante do Processo nº 
13681/2019, da ver.ª Dulce Rita, que pede à Prefeitura Municipal equipe para realizar 
vistoria para remoção ou providências quanto ao corte de raiz de uma árvore na avenida 
Altos do Rio Doce, n° 2.050, bairro Altos de Santana; e 7316/2019 constante do Processo 
nº 13686/2019, do ver. Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura serviços de manutenção 
(nivelamento, cascalhamento e terraplanagem) da Estrada Municipal do Jaguari, no bairro 
Jaguari; dos Requerimentos de nºs 3863/2019 constante do Processo nº 13671/2019, da 
ver.ª Dulce Rita, que requer à EDP São Paulo realocação e substituição de poste de 
madeira por um poste de concreto na rua Joaquim de Paula, defronte à EMEF Professora 
Homera da Silva Braga, no bairro Jardim Morumbi; 3864/2019 constante do Processo nº 
13674/2019, da ver.ª Dulce Rita, que parabeniza a diretora do Unidos do Galo Branco, 
Cristina Monticeli, pela conquista da Copa Popular 2019; 3865/2019 constante do 
Processo nº 13675/2019, da ver.ª Dulce Rita, que parabeniza a diretora do Cephas, Maria 
das Graças de Oliveira, pela realização da Mostra Tecnológica Cephas 2019; 3866/2019 
constante do Processo nº 13678/2019, da ver.ª Dulce Rita, que requer à EDP São Paulo 
substituição de poste de madeira por um poste de concreto na rua Natálio Ângelo Stabeli, 
defronte ao NEI Vicente Simião, no bairro Jardim Santo Onofre; 3867/2019 constante do 
Processo nº 13684/2019, do ver. Roberto do Eleven, que pede à EDP Bandeirante que 
faça a retirada e a relocação do poste caído sobre a fiação, localizado na esquina da Rua 
dos Topógrafos com a estrada Nelson Tavares da Silva, Parque Novo Horizonte; 
3868/2019 constante do Processo nº 13685/2019, do ver. Roberto do Eleven, que pede à 
Telefônica Brasil S/A – Vivo que faça a retirada e a relocação do poste caído sobre a 
fiação, localizado na esquina da Rua dos Topógrafos com estrada Nelson Tavares da 
Silva, Parque Novo Horizonte; 3869/2019 constante do Processo nº 13687/2019, do ver. 
Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura urgência no agendamento de exame de Pet Scan 
oncológico para Carlos Jair de Souza Feliz; e 3870/2019 constante do Processo nº 
13691/2019, do ver. Cyborg, que solicita à Sabesp informações sobre atendimento no 
subdistrito de São Francisco Xavier; e da Moção nº 165/2019 constante do Processo nº 
13688/2019, da ver.ª Amélia Naomi, que cumprimenta a doutora Fabíola Sucasas Negrão 
Covas, Promotora de Justiça do Estado de São Paulo, pela brilhante exposição no evento 
do Dia Internacional Pelo Fim da Violência Contra a Mulher, ocorrido no dia 25 de 
novembro de 2019, nesta Casa; e, ainda, o pedido de destaque na votação do 
Requerimento de nº 3861/2019 constante do Processo nº 13661/2019, do ver. Wagner 
Balieiro, que requer informações sobre a retirada do itinerário da linha 318, de passagem 
pela avenida Salinas. Às 19h10min tem início o processo de votação. Submetidas à 
apreciação do Plenário foram aprovadas por unanimidade as atas das sessões 
ordinárias realizadas nos dias 19 e 21 de novembro de 2019, bem como a ata da sessão 
solene realizada no dia 20 de novembro de 2019. Em destaque a votação do 
Requerimento de nº 3861/2019 constante do Processo nº 13661/2019, do ver. Wagner 
Balieiro, já citado. Rejeitado com três votos favoráveis. O Plenário, consultado, aprova, 
em bloco e por unanimidade, as demais matérias constantes da pauta, bem como as 
matérias inclusas, já citadas. Às 19h11min encerra-se o processo de votação. Ocupam 
a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 1º, do 
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Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. art. 137, V, do Regimento 
Interno) pelo prazo regimental de dez minutos, cada um, respectivamente, os oradores 
inscritos, a saber: ver. Cyborg, ver. Lino Bispo, ver. Marcão da Academia, ver. Walter 
Hayashi; ver.ª Dulce Rita e ver. Professor Calasans Camargo. Neste momento, assume 
ad hoc a secretaria dos trabalhos o ver. Cyborg. A requerimento verbal formulado pelo 
ver. José Dimas, o Plenário, consultado, aprova por unanimidade o pedido de 
antecipação, com início às 9 horas, da sessão ordinária do dia 19 de dezembro de 2019. 
Ocupa 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, V, do Regimento 
Interno) a próxima oradora inscrita, ver.ª Amélia Naomi, pelo prazo regimental de dez 
minutos. Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 
92, § 1º, do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, ver. José Dimas, pelo prazo 
regimental de cinco minutos. A seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de 
silêncio em homenagem póstuma à memória dos srs. Henry Sobel, Sidnei Pereira da 
Rosa, Afonso Faria Cardoso e Anízio dos Santos. Nada mais havendo a ser tratado, o sr. 
presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, declara encerrada a presente sessão 
ordinária. Isto se deu às 20h52min. Para constar, lavrar-se-á esta ata que será arquivada 
depois de cumpridas as formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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