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SEPTUAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA 

QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

27 DE OUTUBRO DE 2020 

 

PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA  

SECRETÁRIO: MARCÃO DA ACADEMIA 
 
 

Aberta a sessão, às 17h58min, o sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede à 

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

ROBERTO DO ELEVEN (PSDB), SÉRGIO CAMARGO (PSDB), WAGNER BALIEIRO (PT), CYBORG 

(CIDADANIA), AMÉLIA NAOMI (PT), PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PSDB), WALTER 

HAYASHI (PSC), ZÉ LUIS (PSD), MARCÃO DA ACADEMIA (DEMOCRATAS), FLÁVIA 

(REPUBLICANOS), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), MANINHO CEM POR CENTO (SD), LINO BISPO 

(PL), ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA), VALDIR ALVARENGA (SD) e JOSÉ DIMAS (PSDB). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: JULIANA FRAGA (PT) - 18h02min; 

DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA (PSDB) – 18h06min; DULCE RITA (PSDB) – 18h07min; e DR. 

ELTON (MDB) – 18h17min. 

 

 

Às 17h59min, 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 3795/2020 constante do Processo nº 6934/2020, do ver. Wagner 
Balieiro, que solicita à Prefeitura verificar junto ao Centro de Controle de Zoonoses 
providências para sanar aparecimentos de escorpiões na rua Albertino de Almeida, nº 
250, na Vila Industrial; 3796/2020 constante do Processo nº 6935/2020, do ver. Marcão da 
Academia, que solicita à Prefeitura Municipal que nos jogos do Atleta Cidadão da equipe 
de São José dos Campos seja liberado um representante dos pais dos atletas para fazer a 
filmagem das atividades esportivas; 3797/2020 constante do Processo nº 6936/2020, da 
verª. Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos que 
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estenda o horário da linha de ônibus 335 que atende o bairro Pinheirinho dos Palmares de 
segunda a sexta às 4:30 horas para os sábados, domingos e feriados; 3798/2020 
constante do Processo nº 6937/2020, da verª. Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura 
Municipal de São José dos Campos que avalie, através de estudo técnico, a possibilidade 
de supressão ou substituição de exemplar arbóreo localizado na rua Estônia, 250, Vila 
Letônia; e 3799/2020 constante do Processo nº 6938/2020, da verª. Amélia Naomi, que 
solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos que avalie, através de estudo 
técnico, a possibilidade de supressão ou substituição de exemplar arbóreo localizado na 
rua Comendador Remo Cesaroni, 103, Vila Ema; da Moção nº 78/2020 constante do 
Processo nº 6940/2020, do ver. Lino Bispo, que apoia os colaboradores da Embraer em 
pleito encaminhado por intermédio Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e 
Região, quanto à adoção de um período de lay-off em alternativa às demissões; e dos 
Requerimentos de nos 1365/2020 constante do Processo nº 6919/2020, do ver. Sérgio 
Camargo, que solicita a confecção da Medalha da Paz João Paulo II e respectivo diploma, 
concedidos à Pastoral Familiar da Paróquia Catedral de São Dimas, cuja entrega será no 
dia 4 de novembro de 2020; 1366/2020 constante do Processo no 6927/2020, da verª. 
Juliana Fraga, que requer seja oficializado o Poder Executivo Municipal de São José dos 
Campos, em virtude de contratação de empresa para coleta dos resíduos verdes, para 
que informe e disponibilize o endereço do depósito temporário dos resíduos coletados; 
1367/2020 constante do Processo nº 6928/2020, da verª. Juliana Fraga, que requer seja 
oficializado o Poder Executivo Municipal de São José dos Campos, em virtude de 
contratação de empresa para coleta dos resíduos verdes, para que informe e disponibilize 
se é a mesma empresa contratada quem realiza o manejo temporário dos resíduos e a 
mesma que o transporta; 1368/2020 constante do Processo nº 6929/2020, da verª. Juliana 
Fraga, que requer seja oficializado o Poder Executivo Municipal de São José dos Campos, 
em virtude de contratação de empresa para coleta dos resíduos verdes, para que informe 
e disponibilize qual a quantidade e tipo de resíduos verdes a empresa contratada vem 
recolhendo desde o exercício de 2018 até o presente; 1369/2020 constante do Processo 
nº 6930/2020, da verª. Juliana Fraga, que requer seja oficializado o Poder Executivo 
Municipal de São José dos Campos, em virtude de contratação de empresa para coleta 
dos resíduos verdes, para que informe qual a destinação final dos resíduos e o que é feito 
com os resíduos; 1370/2020 constante do Processo nº 6931/2020, da verª. Juliana Fraga, 
que requer seja oficializado o Poder Executivo Municipal de São José dos Campos para 
que informe se irá realizar o reajuste obrigatório ao salário dos servidores – gatilho –, haja 
vista que a inflação atingiu 5% em setembro do presente exercício, conforme IPC – Índice 
de Preços ao Consumidor; 1371/2020 constante do Processo nº 6932/2020, do ver. 
Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura urgência no agendamento de exame de USG de 
abdômen total para Edivânia dos Santos Pinheiro; e 1372/2020 constante do Processo nº 
6933/2020, do ver. Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura urgência no agendamento de 
avaliação de cirurgia ginecológica para Rosa Maria dos Santos; e, ainda, o pedido de 
destaque na votação dos Requerimentos de nos 1366/2020 a 1370/2020, já citados. Às 
18h37min tem início o processo de votação. Submetida à apreciação do Plenário foram 
aprovadas por unanimidade as atas das sessões ordinárias realizadas nos dias 20 e 22 
de outubro de 2020. Em destaque a votação dos Requerimentos de nos 1366/2020 a 
1370/2020, inclusos, já citados. Rejeitados 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 18h37min encerra-se o processo de 
votação. A seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em 
homenagem póstuma à memória da srª. Thereza da Penha Dias de Paula Santos. Nada 
mais havendo a ser tratado, o sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, declara 
encerrada a presente sessão ordinária. Isto se deu às 18h41min. Para constar, lavrar-se-á 
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esta ata que será arquivada depois de cumpridas as formalidades regimentais de praxe.-.- 
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