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VIGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA 

QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

28 DE ABRIL DE 2020 

 

PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA  

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.: 

JUVENIL SILVÉRIO (PSDB); LINO BISPO (PL); MARCÃO DA ACADEMIA 

(DEMOCRATAS); ZÉ LUÍS (PSD); DR. ELTON (MDB); ROBERTO DO ELEVEN 

(PSDB); PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PSDB); FLÁVIA CARVALHO 

(REPUBLICANOS); ESDRAS ANDRADE (PODEMOS); JOSÉ DIMAS (PSDB); 

WAGNER BALIEIRO (PT); DULCE RITA (PSDB); ROBERTINHO DA PADARIA 

(CIDADANIA); AMÉLIA NAOMI (PT); JULIANA FRAGA (PT); e CYBORG 

(CIDADANIA). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: e DILERMANDO 

DIÉ DE ALVARENGA (PSDB) – 17h56min; SÉRGIO CAMARGO (PSDB) – 17h58min; 

MANINHO CEM POR CENTO (SD) – 17h58min; e VALDIR ALVARENGA (SD) – 

18h40min. 

 

 

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 atas 
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). 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 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. 
Professor Calasans Camargo, pelo prazo regimental de cinco 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. Wagner Balieiro, pelo prazo regimental de dez minutos. 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade sob o 
identificador 390039003900390033003A00540052004100
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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 cinco minutos. 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 1484/2020 constante do Processo nº 2842/2020, do ver. Wagner 
Balieiro, que indica à Prefeitura providências para a criação de um “Vale Merenda” para os 
alunos da Rede de Ensino Municipal – REM, como forma de garantir a alimentação 
escolar no período da quarentena devido à pandemia do novo coronavírus; e 1485/2020 
constante do Processo nº 2848/2020, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura 
Municipal de São José dos Campos que fiscalize o endereço da rua Corifeu de Azevedo 
Marques, 1.962, Jardim das Indústrias, que, segundo denúncia de moradores, está sendo 
realizada criação de pombos no local; e dos Requerimentos de nºs 703/2020 constante do 
Processo nº 2845/2020, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São 
José dos Campos informações quanto aos respiradores adquiridos pelo Município para 
atendimento às vítimas do Covid-19 na rede de saúde pública; 704/2020 constante do 
Processo nº 2846/2020, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São 
José dos Campos que agilize o agendamento de médico especialista em ginecologia para 
a sr.ª Selma Teresinha Braga, CRA n. 286525, de 49 anos; 705/2020 constante do 
Processo nº 2847/2020, da ver.ª Dulce Rita, que parabeniza e enaltece a Chopp Kremer 
Express de São José dos Campos pela excelente campanha de arrecadação de 
alimentos, no momento oportuno de combate ao Covid-19; e 706/2020 constante do 
Processo nº 2849/2020, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita informações à Prefeitura 
Municipal de São José dos Campos quanto à merenda escolar que está sendo entregue 
às crianças que estão em quarentena por conta da crise sanitária do Covid-19; e, ainda, o 
pedido de destaque na votação do Requerimento de nº 697/2020 constante do Processo 
nº 2807/2020, do ver. Wagner Balieiro, da ver.ª Amélia Naomi e da ver.ª Juliana Fraga, 
que requer à Prefeitura informações sobre a destinação dos recursos financeiros 
transferidos pela União e o Estado para o combate à pandemia de coronavírus (Covid-19), 
através do Sistema Único de Saúde; e dos Requerimentos de nºs 703/2020 e 706/2020, já 
citados. Às 18h42min tem início o processo de votação. Submetidas à apreciação do 
Plenário foram aprovadas por unanimidade as atas das sessões ordinárias realizadas 
no dia 16 de abril de 2020 (21ª e 22ª Sessões Ordinárias); bem como a ata da sessão 
ordinária realizada no dia 23 de abril de 2020 (23ª Sessão Ordinária). Em destaque a 
votação dos Requerimentos de nºs 697/2020, 703/2020 e 706/2020, já citados. 
Rejeitados com cinco 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. Às 18h46min encerra-se o processo de votação. A seguir, os 
presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem póstuma à memória 
da sr.ª Cecília Maria das Dores Ribeiro Luz e dos srs. Urbano Gomes e Moisés Augusto. 
Nada mais havendo a ser tratado, o sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, 
declara encerrada a presente sessão ordinária. Isto se deu às 18h47min. Para constar, 
lavrar-se-á esta ata que será arquivada depois de cumpridas as formalidades regimentais 
de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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