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VIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA 

QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

05 DE MAIO DE 2020 

 

PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA  

SECRETÁRIO: MARCÃO DA ACADEMIA 

 
 

Aberta a sessão, às 17h52min, o sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede à 

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

JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), ESDRAS ANDRADE (PODEMOS), LINO BISPO (PL), 

ZÉ LUÍS (PSD), WAGNER BALIEIRO (PT), SÉRGIO CAMARGO (PSDB), JOSÉ 

DIMAS (PSDB), DULCE RITA (PSDB), DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA (PSDB), 

MARCÃO DA ACADEMIA (DEMOCRATAS), FLÁVIA CARVALHO (REPUBLICANOS), 

DR. ELTON (MDB), ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA) e ROBERTO DO 

ELEVEN (PSDB). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: JULIANA FRAGA 

(PT) – 17h53min; CYBORG (CIDADANIA) – 17h53min; PROFESSOR CALASANS 

CAMARGO (PSDB) – 17h56min; MANINHO CEM POR CENTO (SD) – 18h01min; 

VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h12min; e AMÉLIA NAOMI (PT) – 18h14min. 

 

 

Às 17h52min, havendo número regimental, o sr. presidente, ver. 
ROBERTINHO DA PADARIA, declara aberta a presente sessão ordinária, dedicada ao 
EXPEDIENTE, cuja pauta de indicações, moções, 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). Os trabalhos são suspensos. Reaberta a sessão, continuando na 
presidência o ver. ROBERTINHO DA PADARIA. 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 
dez minutos, cada um, respectivamente, os oradores inscritos, a saber: ver. Lino Bispo, 
ver. Wagner Balieiro e ver. Dr. Elton. Ocupam a tribuna para fazer uso da palavra no 
horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 1º, do Regimento Interno) pelo prazo regimental de 
cinco minutos, cada um, respectivamente, os oradores inscritos, a saber: ver.ª Amélia 
Naomi e ver. Maninho Cem Por Cento. A requerimento verbal formulado pelo ver. José 
Dimas, o Plenário, consultado, aprova por unanimidade o pedido de votação em bloco 
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das matérias submetidas à apreciação do Plenário; bem como o pedido de inclusão na 
pauta das Indicações de n°s 1548/2020 constante do Processo nº 3028/2020, da ver.ª 
Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos o 
fornecimento de máscaras de proteção facial a todos os usuários do sistema de transporte 
público do Município que utilizam a estação terminal de conexão – ECO, do bairro 
Campos de São José, e todos demais terminais de transporte público e pontos com 
grande concentração devido à pandemia do Covid-19; 1549/2020 constante do Processo 
nº 3029/2020, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos 
Campos que forneça durante a vigência das medidas de isolamento social devido à 
pandemia do Covid-19, máscaras de proteção facial, álcool em gel, cesta básica de 
alimentos e materiais de higiene aos moradores do bairro Pinheirinho dos Palmares; 
1550/2020 constante do Processo nº 3031/2020, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à 
Prefeitura Municipal de São José dos Campos o fornecimento máscaras de proteção facial 
a todas as pessoas, principalmente nas filas em torno das agências da Caixa Econômica 
Federal no Município de São José dos Campos, para obtenção do auxílio emergencial do 
Governo Federal; e 1551/2020 constante do Processo nº 3032/2020, da ver.ª Amélia 
Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos o fornecimento 
máscaras de proteção facial, álcool em gel, cesta básica de alimentos e materiais de 
higiene a todos beneficiários de programas sociais do município, do Estado de São Paulo 
ou do Governo Federal durante a vigência das medidas de isolamento social devido à 
pandemia do Covid-19; e dos Requerimentos de nºs 772/2020 constantes do Processo nº 
3027/2020, do ver. Lino Bispo, que solicita ao Governador do Estado de São Paulo que 
considere a situação de segurança médica do município de São José dos Campos 
classificando-a como de gravidade baixa -“verde” e considere as dificuldades com 
desemprego para determinar a retomada gradativa das atividades e redução controlada 
da quarentena; e 773/2020 constante do Processo nº 3030/2020, da ver.ª Amélia Naomi, 
que solicita informações à Prefeitura Municipal sobre a distribuição de máscaras de 
proteção nos locais destinados aos terminais de embarque e desembarque de 
passageiros no transporte público coletivo local no Município de São José dos Campos; e, 
ainda, o pedido de destaque na votação do Requerimento nº 773/2020, já citado. Às 
19h25min tem início o processo de votação. Submetidas à apreciação do Plenário 
foram aprovadas por unanimidade as atas das sessões ordinárias realizadas nos dias 
23 de abril (24ª Sessão Ordinária), 28 e 30 de abril de 2020. Em destaque a votação do 
Requerimento de nº 773/2020 constante do Processo nº 3030/2020, da ver.ª Amélia 
Naomi, já citado. Rejeitado com 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. Às 19h27min encerra-se o processo de votação. 
A seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem 
póstuma à memória do compositor Aldir Blanc, da sr.ª Ana Lúcia Pigatti e dos srs. Miguel 
Luiz Martins, Francisco Ribeiro da Silva e Levy Gonçalves. Nada mais havendo a ser 
tratado, o sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, declara encerrada a presente 
sessão ordinária. Isto se deu às 19h28min. Para constar, lavrar-se-á esta ata que será 
arquivada depois de cumpridas as formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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