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QUINQUAGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA
QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA
1º DE SETEMBRO DE 2020
PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA
SECRETÁRIO: MARCÃO DA ACADEMIA

Aberta a sessão, às 17h54min, o sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede à
verificação de presença e constata a presença, em Plenário, dos seguintes vers.:
SÉRGIO CAMARGO (PSDB), JOSÉ DIMAS (PSDB), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB),
LINO BISPO (PL), PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PSDB), ZÉ LUIS (PSD),
MARCÃO DA ACADEMIA (DEMOCRATAS), ESDRAS ANDRADE (PODEMOS) e
ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA).
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Às 17h54min, havendo número regimental, o sr. presidente, ver.
ROBERTINHO DA PADARIA, invocando a proteção de Deus e lembrando que todo poder
emana do povo, 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). 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 nos 3191/2020 constante do Processo nº 5859 /2020, da ver.a Dulce
Rita, que solicita à Prefeitura Municipal implantar um ponto de ônibus, com cobertura, na
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Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: CYBORG
(CIDADANIA) – 17h54min; MANINHO CEM POR CENTO (SOLIDARIEDADE) –
17h57min; JULIANA FRAGA (PT) – 17h59min; DULCE RITA (PSDB) – 18h04min;
ROBERTO DO ELEVEN (PSDB) – 18h05min; DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA
(PSDB) – 18h08min; WALTER HAYASHI (PSC) – 18h08min; WAGNER BALIEIRO
(PT) – 18h14min; AMÉLIA NAOMI (PT) – 18h17min; DR. ELTON (MDB) – 18h20min; e
VALDIR ALVARENGA (SOLIDARIEDADE) – 18h35min.

Câmara Municipal de São José dos Campos
(LEGAL)

2
av. Marilise Martins dos Santos (antiga Estrada Velha RJ/SP), esquina com a rua Cel.
Gonçalves, no Distrito de Eugênio de Melo; 3192/2020 constante do Processo nº
5864/2020, da ver.a Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos
Campos a reforma da quadra de futebol society localizada na praça Tom Jobim, no Jardim
São José II; 3193/2020 constante do Processo nº 5866/2020, da ver.a Amélia Naomi, que
solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos o reparo na iluminação pública da
área institucional n° 7, no bairro Campo dos Alemães; e 3194/2020 constante do Processo
nº 5867/2020, da ver.a Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos
Campos que faça a substituição de uma árvore localizada na rua Curitiba, 185, Vila
Terezinha; das Moções de nos 67/2020 constante do Processo nº 5863/2020, da ver.a
Amélia Naomi, que encaminha à Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo
Moção com a manifestação de repúdio pelo assassinato da Agente Educadora Municipal
Priscila Tatiana Gonçalves Almeida da Silva, suspeita de ser vítima de feminicídio no
último dia 17 de julho de 2020; e 68/2020 constante do Processo nº 5865/2020, da ver.a
Amélia Naomi, que manifesta repúdio aos Excelentíssimos Senhores João Dória Junior –
Governador do Estado de São Paulo, Deputado Estadual Cauê Macris – Presidente da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo – Alesp e ao Ilustríssimo Senhor Marco
Antônio Silva – Diretor-Executivo da Fundação – Itesp, em relação ao Projeto de Lei nº
529/2020, que propõe a extinção de empresas, autarquias e fundações públicas; e dos
Requerimentos de nos 1213/2020 constante do Processo nº 5858/2020, da ver.a Flávia
Carvalho, que solicita à EDP São Paulo a recolocação do poste de energia de madeira
situado na rua A, próximo ao nº 190, no bairro Santa Cecília I; 1214/2020 constante do
Processo nº 5860/2020, da ver.a Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal implantar
duas vagas para embarque e desembarque para aplicativos, na praça João Mendes, ao
lado da Igreja Matriz – Centro; 1215/2020 constante do Processo nº 5861/2020, da ver.a
Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal implantar duas vagas para embarque e
desembarque para motoristas de aplicativos, frente ao Shopping Centro; e 1216/2020
constante do Processo nº 5862/2020, da ver.a Dulce Rita, que solicita à Prefeitura
Municipal implantar duas vagas para embarque e desembarque para aplicativos na rua
Sebastião Humel – Centro; e, ainda, o pedido de destaque na votação da Moção de nº 68,
já citada. Às 18h50min tem início o processo de votação. Submetidas à apreciação do
Plenário foram aprovadas por unanimidade as atas das sessões ordinárias realizadas
nos dias 25 e 27 de agosto de 2020. Em destaque a votação da Moção de nº 68/2020,
inclusa, já citada. Rejeitada com 3 (três) votos favoráveis. O Plenário, consultado, aprova,
em bloco e por unanimidade, as matérias constantes da pauta, bem como as demais
matérias inclusas, já citadas. Às 18h51min encerra-se o processo de votação. 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. Sérgio Camargo.
Nada mais havendo a ser tratado, o sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA,
declara encerrada a presente sessão ordinária. Isto se deu às 19h06min. Para constar,
lavrar-se-á esta ata que será arquivada depois de cumpridas as formalidades regimentais
de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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