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QUADRAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA 

QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

23 DE JUNHO DE 2020 

 

PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA e  

MARCÃO DA ACADEMIA  

SECRETÁRIO: MARCÃO DA ACADEMIA 

 
 

Aberta a sessão, às 17h59min, o sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede à 

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

CYBORG (CIDADANIA), MARCÃO DA ACADEMIA (DEMOCRATAS), LINO BISPO 

(PL), FLÁVIA CARVALHO (REPUBLICANOS), SÉRGIO CAMARGO (PSDB), 

WALTER HAYASHI (PSC), PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PSDB), 

ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA), ZÉ LUÍS (PSD), JULIANA FRAGA (PT), 

DR. ELTON (MDB) e ROBERTO DO ELEVEN (PSDB). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: MANINHO CEM 

POR CENTO (SD) – 18h01min; JOSÉ DIMAS (PSDB) – 18h02min; WAGNER 

BALIEIRO (PT) – 18h04min; AMÉLIA NAOMI (PT) – 18h06min; DILERMANDO DIÉ 

DE ALVARENGA (PSDB) – 18h08min; DULCE RITA (PSDB) – 18h09min; VALDIR 

ALVARENGA (SD) – 18h13min; e ESDRAS ANDRADE (PODEMOS) – 18h39min. 

 

 

Às 17h59min, havendo número regimental, o sr. presidente, ver. 
ROBERTINHO DA PADARIA, declara aberta a presente sessão ordinária, dedicada ao 
EXPEDIENTE, cuja pauta de indicações, moção, requerimentos, documentos diversos e 
atas passa a fazer parte integrante dos anais desta sessão. O sr. presidente, ver. 
ROBERTINHO DA PADARIA, informa a licença do ver. Juvenil Silvério nas sessões dos 
dias 23 e 25 de junho de 2020, nos termos do parágrafo 4º do art. 5º do Ato da Mesa nº 3. 
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). 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 de n°s 2367/2020 constante do Processo nº 4431/2020, do ver. 
Cyborg, que solicita à Prefeitura Municipal serviço de fiscalização em terreno particular, 
localizado na rua Mastruz, em frente ao nº 338, bairro Pousada do Vale; 2368/2020 
constante do Processo nº 4432/2020, do ver. Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura 
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intensificar fiscalização de agentes de trânsito e estudos para colocação de placas de 
proibido estacionar caminhões na rua Dr. Cláudio Martins Miranda Chaves, no Jardim São 
Vicente; e 2369/2020 constante do Processo nº 4433/2020, do ver. Wagner Balieiro, que 
solicita à Prefeitura serviços de poda severa da árvore localizada na rua Agostinho dos 
Santos, nº 184, no bairro Vila Ester; da Moção nº 50/2020 constante do Processo nº 
4430/2020, do ver. Cyborg, que congratula-se com novo Comandante do Policiamento 
Militar do Interior, Tenente Coronel Warley Takeo Santos Miyake, pela nomeação ao 
Comando do Primeiro Batalhão da Polícia Militar do Interior - São José dos Campos; e 
dos Requerimentos de nºs 1015/2020 constante do Processo nº 4434/2020, do ver. 
Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura urgência no agendamento de avaliação de 
cirurgia de Entrópio com cirurgião plástico ocular para o sr. José Lourenço da Silva; e 
1016/2020 constante do Processo nº 4436/2020, do ver. Juvenil Silvério, que requer 
Licença Nojo da sessão ordinária realizada no dia 18 de junho de 2020, conforme 
documento. Às 18h08min tem início o processo de votação. Submetidas à apreciação 
do Plenário foram aprovadas por unanimidade as atas das sessões ordinárias 
realizadas nos dias 16 e 18 de junho de 2020. O Plenário, consultado, aprova, em bloco e 
por unanimidade, as matérias constantes da pauta, bem como as matérias inclusas, já 
citadas. Foi deferido de plano o Requerimento de nº 1016/2020 constante do Processo nº 
4436/2020, do ver. Juvenil Silvério, que requer Licença Nojo da sessão ordinária realizada 
no dia 18 de junho de 2020, conforme documento. Às 18h09min encerra-se o processo 
de votação. 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) o primeiro orador inscrito, ver. Lino Bispo, pelo prazo regimental de 
10 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. Professor Calasans 
Camargo, pelo prazo regimental de 5 minutos. 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, V, do Regimento Interno) pelo prazo regimental de 
10 minutos, cada um, respectivamente, os oradores inscritos, a saber: ver. Cyborg e ver. 
Wagner Balieiro. Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo 
(conf. art. 92, § 1º, do Regimento Interno) a próxima oradora inscrita, ver.ª Juliana Fraga, 
pelo prazo regimental de 5 minutos. 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) o próximo orador inscrito, ver. Dr. 
Elton, pelo prazo regimental de 10 minutos. Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no 
horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 1º, do Regimento Interno) a próxima oradora 
inscrita, ver.ª Dulce Rita, pelo prazo regimental de 5 minutos. Assume a presidência o ver. 
MARCÃO DA ACADEMIA, que dá continuidade aos trabalhos. 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) o próximo orador 
inscrito, ver. Robertinho da Padaria, pelo prazo regimental de 10 minutos. Reassume a 
presidência o ver. ROBERTINHO DA PADARIA, que dá continuidade aos trabalhos. 
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) o próximo orador inscrito, ver. Valdir Alvarenga, pelo prazo regimental de 10 
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. Sérgio Camargo, pelo prazo 
regimental de 5 minutos. A seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de 
silêncio em homenagem póstuma à memória do dr. José Carlos Robalinho, da professora 
Elaine Souza Santana Teixeira, das sr.ªs Elisa Monteiro e Maria Sebastiana Calixto e dos 
srs. Juscelino Silvério de Almeida, José Marques dos Santos e Gonçalo Calixto. Nada 
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mais havendo a ser tratado, o sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, declara 
encerrada a presente sessão ordinária. Isto se deu às 19h59min. Para constar, lavrar-se-á 
esta ata que será arquivada depois de cumpridas as formalidades regimentais de praxe.-.-  
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