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TRIGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA 

QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

16 DE JUNHO DE 2020 

 

PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA e  

JOSÉ DIMAS  

SECRETÁRIO: MARCÃO DA ACADEMIA 

 
 

Aberta a sessão, às 17h57min, o sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede à 

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

MARCÃO DA ACADEMIA (DEMOCRATAS), LINO BISPO (PL), ROBERTO DO 

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

(PSDB), ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA), WAGNER BALIEIRO (PT), ZÉ 

LUÍS (PSD), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), JOSÉ DIMAS (PSDB), CYBORG 

(CIDADANIA) e JULIANA FRAGA (PT).  

 

Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: DULCE RITA 

(PSDB) – 17h58min; ESDRAS ANDRADE (PODEMOS) – 17h58min; PROFESSOR 

CALASANS CAMARGO (PSDB) – 18h04min; VALDIR ALVARENGA (SD) – 

18h04min; DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA (PSDB) – 18h09min; AMÉLIA NAOMI 

(PT) – 18h12min; e MANINHO CEM POR CENTO (SD) – 18h16min.  

 

 

Às 17h57min, havendo número regimental, o sr. presidente, ver. 
ROBERTINHO DA PADARIA, declara aberta a presente sessão ordinária, dedicada ao 
EXPEDIENTE, cuja pauta de indicações, requerimentos, documentos diversos e ata 
passa a fazer parte integrante dos anais desta sessão. 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 o pedido de 
inclusão na pauta das Indicações de n°s 2254/2020 constante do Processo nº 4241/2020, 
do ver. Marcão da Academia, que solicita à Prefeitura Municipal providências necessárias 
e urgentes quanto à pavimentação do acostamento da Estrada Velha Rio São Paulo, na 
altura do nº 4.850, em frente ao Condomínio Terra Nova, no Distrito de Eugênio de Melo; 
2255/2020 constante do Processo nº 4242/2020, da ver.ª Flávia Carvalho, que solicita à 
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Prefeitura realizar serviço de pintura de solo e guia em toda extensão na rua Oscar da 
Silva Santos, no bairro Jardim Jussara; 2256/2020 constante do Processo nº 4243/2020, 
do ver. Marcão da Academia, que solicita à Prefeitura Municipal a implantação de 
iluminação na Estrada Velha RJ/SP em frente ao Condomínio Terra Nova, no Distrito 
Eugênio de Melo; 2257/2020 constante do Processo nº 4244/2020, do ver. Marcão da 
Academia, que solicita à Prefeitura Municipal estudos para a implantação de faixas de 
pedestres na avenida Marilise Martins dos Santos na altura do nº 4.850, em frente ao 
Condomínio Terra Nova, no Distrito de Eugênio de Melo; 2258/2020 constante do 
Processo nº 4245/2020, da ver.ª Flávia Carvalho, que solicita à Prefeitura realizar serviço 
de pintura de solo e guia em toda extensão na rua Professor Ayres Amâncio de Moura, no 
bairro Jardim Jussara; 2259/2020 constante do Processo nº 4246/2020, da ver.ª Flávia 
Carvalho, que solicita à Prefeitura realizar serviço de pintura de solo e guia em toda 
extensão na rua Francisco Rodrigues de Moraes, no bairro Jardim Jussara; 2260/2020 
constante do Processo nº 4247/2020, da ver.ª Flávia Carvalho, que solicita à Prefeitura 
realizar serviço de pintura de solo e guia em toda extensão na rua Ferze Abdul Ahad Tau, 
no bairro Jardim Jussara; e 2261/2020 constante do Processo nº 4254/2020, do ver. 
Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura serviços de poda e rebaixamento de copa da 
árvore localizada na rua Joaquim Batista Carvalho, nº 214, no bairro Jardim Santa Inês I; 
dos Requerimentos de n°s 992/2020 constante do Processo nº 4248/2020, da ver.ª Amélia 
Naomi, que solicita informações ao Poder Executivo Municipal sobre a realização de 
testagens e mapa de infectados dos servidores municipais, estagiários, trabalhadores de 
empresas terceirizadas e organizações conveniadas com a descrição dos casos suspeitos 
e confirmados pela contaminação da pandemia do coronavírus – Covid-19 por unidade 
escolar em toda rede de ensino municipal de São José dos Campos; 993/2020 constante 
do Processo nº 4249/2020, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita informações ao Poder 
Executivo Municipal sobre a realização de testagens e mapa de infectados dos servidores 
municipais, estagiários, trabalhadores de empresas terceirizadas e organizações 
conveniadas com a descrição dos casos suspeitos e confirmados pela contaminação da 
pandemia do coronavírus – Covid-19, nos termos do Ofício nº 128/2020, do Sindicato dos 
Servidores Municipais de São José dos Campos; 994/2020 constante do Processo nº 
4256/2020, do ver. Marcão da Academia, que parabeniza a Paróquia Coração de Jesus, 
localizada no bairro Bosque dos Eucaliptos, pela comemoração dos seus 35 anos, 
celebrados no dia 16 de junho de 2020; 995/2020 constante do Processo nº 4259/2020, 
do ver. Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura a urgência de realização de testes para a 
prevenção da contaminação pelo coronavírus (Covid-19) nos professores e servidores da 
Rede de Ensino Municipal – REM; 996/2020 constante do Processo nº 4260/2020, do ver. 
Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura a urgência de realização de testes para a 
prevenção da contaminação pelo coronavírus (Covid-19) nos servidores da saúde do 
Município; 997/2020 constante do Processo nº 4261/2020, do ver. Wagner Balieiro, que 
requer à Prefeitura a urgência de realização de testes para a prevenção da contaminação 
pelo coronavírus (Covid-19) nos servidores municipais; 998/2020 constante do Processo 
nº 4265/2020, da ver.ª Juliana Fraga, que requer seja oficializado o Poder Executivo 
Municipal de São José dos Campos para que realize testes ao Covid-19 em todos os 
servidores do Município; 999/2020 constante do Processo nº 4266/2020, da ver.ª Juliana 
Fraga, que requer seja oficializado o Poder Executivo Municipal de São José dos Campos 
para que coloque em quarentena os servidores públicos municipais das unidades 
escolares que tiveram contato com pessoas testadas positivas ao Covid-19; e 1000/2020 
constante do Processo nº 4267/2020, da ver.ª Juliana Fraga, que requer seja oficializado o 
Poder Executivo Municipal de São José dos Campos para que realize testes ao Covid-19 
em todos os funcionários das empresas de transporte coletivo do Município; e da Moção 
de n° 48/2020 constante do Processo nº 4268/2020, do ver. Esdras Andrade, que 
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manifesta repúdio à conduta deplorável do sr. Francisco Oliveira Couto, conhecido como 
“Chico Cafu”, cometida contra um animal da espécie felina no dia 10 de junho de 2020; e, 
ainda, o pedido de destaque na votação dos Requerimentos de nºs 984/2020 constante 
do Processo nº 4218/2020, da ver.ª Juliana Fraga, que requer seja oficializado o Poder 
Executivo Municipal de São José dos Campos para que informe e disponibilize qual o 
protocolo criado/adotado pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos, Autarquias e 
Fundações ao detectar que um servidor público testou positivo ao Covid-19; 985/2020 
constante do Processo nº 4219/2020, da ver.ª Juliana Fraga, que requer seja oficializado o 
Poder Executivo Municipal de São José dos Campos para que informe e disponibilize qual 
a quantidade de chamados abertos para manutenção de computadores, equipamentos 
eletrônicos e internet a Secretaria de Educação e Cidadania recebeu de 2019 até o 
presente mês de 2020; 986/2020 constante do Processo nº 4220/2020, da ver.ª Juliana 
Fraga, que requer seja oficializado o Poder Executivo Municipal de São José dos Campos 
para que informe e disponibilize qual suporte que a Secretaria de Educação e Cidadania 
dará aos servidores municipais que eventualmente terão que utilizar de seus 
equipamentos próprios, como celular e pacote de internet, para elaborarem as atividades 
online; 987/2020 constante do Processo nº 4227/2020, da ver.ª Juliana Fraga, que requer 
seja oficializado o Poder Executivo Municipal de São José dos Campos para que informe 
e disponibilize a quantidade de escolas municipais que possuem internet; qual a 
velocidade disponível em cada uma delas e se elas possuem sinal de Wi-Fi; 988/2020 
constante do Processo nº 4229/2020, da ver.ª Juliana Fraga, que requer seja oficializado o 
Poder Executivo Municipal de São José dos Campos para que informe e disponibilize o(s) 
nome(s) do(s) responsável(veis) pela Gestão do Contrato de prestação de serviços de 
internet nas escolas municipais; 989/2020 constante do Processo nº 4231/2020, da ver.ª 
Juliana Fraga, que requer seja oficializado o Poder Executivo Municipal de São José dos 
Campos para que informe se os livros didáticos encaminhados pelo Governo serão 
distribuídos aos alunos; e, caso positivo, informe se as atividades dos livros didáticos 
recebidos serão utilizados conjuntamente com as atividades online; 990/2020 constante 
do Processo nº 4232/2020, da ver.ª Juliana Fraga, que requer seja oficializado o Poder 
Executivo Municipal de São José dos Campos para que informe e disponibilize a 
quantidade de computadores e/ou equipamentos eletrônicos os professores terão 
disponíveis nas unidades escolares para desenvolver suas atividades online; bem como 
os Requerimentos de nºs 992/2020, 993/2020 e de 995/2020 a 1000/2020, inclusos, já 
citados. Às 18h45min tem início o processo de votação. Submetida à apreciação do 
Plenário foi aprovada por unanimidade a ata da sessão ordinária realizada no dia 9 de 
junho de 2020. Em destaque a votação dos Requerimentos de nºs 984/2020 a 990/2020, 
992/2020, 993/2020 e de 995/2020 a 1000/2020, já citados. Rejeitados com 4 (quatro) 
votos favoráveis. O Plenário, consultado, aprova, em bloco e por unanimidade, as demais 
matérias constantes da pauta, bem como as demais matérias inclusas, já citadas. As 
Indicações de nºs 2246/2020, 2247/2020 e 2249/2020, da ver.ª Juliana Fraga, foram 
retiradas pela autora. Às 18h49min encerra-se o processo de votação. Assume a 
presidência o ver. JOSÉ DIMAS, que dá continuidade aos trabalhos. Ocupam a tribuna 
para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 1º, do Regimento 
Interno) pelo prazo regimental de 5 minutos, cada um, respectivamente, os oradores 
inscritos, a saber: ver. Professor Calasans Camargo e ver.ª Juliana Fraga. 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. Wagner Balieiro, 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 Amélia Naomi, pelo prazo 
regimental de 5 minutos. A seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de 
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silêncio em homenagem póstuma à memória das srªs. Ana Boccatto e Rosângela Ferreira 
Gabriel e dos srs. Edvaldo Gomes da Silva e Ezequiel Graciano. Nada mais havendo a 
ser tratado, o sr. presidente, ver. JOSÉ DIMAS, declara encerrada a presente sessão 
ordinária. Isto se deu às 19h29min. Para constar, lavrar-se-á esta ata que será arquivada 
depois de cumpridas as formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-  
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