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SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA 

QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

03 DE NOVEMBRO DE 2020 

 

PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA  

SECRETÁRIOS: MARCÃO DA ACADEMIA e JULIANA FRAGA 
 
 

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), LINO BISPO (PL), SÉRGIO CAMARGO (PSDB), 

DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA (PSDB), VALDIR ALVARENGA (SD), DULCE 

RITA (PSDB), MARCÃO DA ACADEMIA (DEMOCRATAS), WALTER HAYASHI 

(PSC), ZÉ LUIS (PSD), MANINHO CEM POR CENTO (SD), CYBORG (CIDADANIA), 

JULIANA FRAGA (PT), ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA), JOSÉ DIMAS 

(PSDB) e PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PSDB). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: WAGNER 

BALIEIRO (PT) – 18 horas; DR. ELTON (MDB) – 18h01min; JUVENIL SILVÉRIO 

(PSDB) – 18h04min; e AMÉLIA NAOMI (PT) – 18h11min. 

 

 

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, moções, 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, e assume a secretaria dos trabalhos a verª. Juliana Fraga. 
Os trabalhos são suspensos. Reaberta a sessão, continuando na presidência o ver. 
ROBERTINHO DA PADARIA, e reassume a secretaria dos trabalhos o ver. Marcão da 
Academia. 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 das Indicações de nos 3848/2020 
constante do Processo no 7030/2020, do ver. Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura 
serviços de poda da árvore localizada na rua Rosendo Silva, no 4, no bairro Primavera 1A; 
3849/2020 constante do Processo no 7031/2020, do ver. Wagner Balieiro, que solicita à 
Prefeitura serviços de melhorias e manutenção (nivelamento, cascalhamento e 
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terraplanagem) da rua Dois de Julho, no bairro Santa Lúcia; 3850/2020 constante do 
Processo no 7033/2020, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal o envio de 
equipe para manutenção da guia da calçada localizada na rua dos Carvalhos (em frente 
ao no 138), no Jardim das Indústrias; 3851/2020 constante do Processo no 7034/2020, da 
ver.ª Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal enviar equipe para fiscalizar terreno 
baldio à rua Benedita Braga da Silva, no 1295, no Residencial Galo Branco; 3852/2020 
constante do Processo no 7035/2020, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à Prefeitura 
supressão de uma árvore localizada à rua Airto Pelogia, em frente ao no 45, no 
Residencial Galo Branco; 3853/2020 constate do Processo no 7036/2020, da ver.ª Dulce 
Rita, que solicita à Prefeitura Municipal o envio de equipe técnica para realizar vistoria em 
córrego localizado à rua dos Balconistas, altura do no 34, no Parque Novo Horizonte; 
3854/2020 constante do Processo no 7037/2020, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à 
Prefeitura Municipal que providencie o retorno do nome da rua Antônio Pereira de Toledo 
para rua Antônio de Toledo Lima, no Buquirinha II; e 3855/2020 constante do Processo no 
7038/2020, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal implantar faixa de 
travessia de pedestres no cruzamento entre a avenida Antônio Ferreira Vinhas e avenida 
Agenor Alves dos Santos, em frente ao Mercado Galo Branco; e dos Requerimentos de 
nos 1391/2020 constante do Processo no 7024/2020, do ver. Wagner Balieiro, que requer à 
Prefeitura urgência no agendamento de cirurgia do quadril (colocação de prótese) para 
Andreza Cristina de Oliveira; 1392/2020 constante do Processo no 7025/2020, do ver. 
Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura urgência no agendamento de exame de 
endoscopia digestiva alta para Denise Aparecida de Oliveira; 1393/2020 constante do 
Processo no 7026/2020, do ver. Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura urgência no 
agendamento de exame de USG com doppler colorido venoso de 2 membros para Shirlei 
Silva dos Santos; 1394/2020 constante do Processo no 7027/2020, do ver. Wagner 
Balieiro, que requer à Prefeitura urgência no agendamento de consulta com ortopedista 
para Jacenira Cecília Brito dos Santos; 1395/2020 constante do Processo no 7028/2020, 
do ver. Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura solicitação de urgência na avaliação de 
cirurgia ortopédica adulto (mãos) para Rosana de Fátima Andrade Lima; 1396/2020 
constante do Processo no 7029/2020, do ver. Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura 
urgência no agendamento de ultrassom de mamas para Adriana Martins de Araújo; e 
1397/2020 constante do Processo no 7040/2020, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à 
Prefeitura Municipal de São José dos Campos informações sobre a aplicação do art. 8º, 
da Lei Complementar Federal 173/2020. Às 19h10min tem início o processo de 
votação. Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a ata da 
sessão ordinária realizada no dia 27 de outubro de 2020. O Plenário, consultado, aprova, 
em bloco e por unanimidade, as matérias constantes da pauta, bem como as demais 
matérias inclusas, já citadas. Às 19h11min encerra-se o processo de votação. A seguir, 
os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem póstuma à 
memória do sr. Salvador Flauzino Pereira, do sr. Marciano Alves Pereira e do sr. Pedro 
Leite do Prado. Nada mais havendo a ser tratado, o sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA 
PADARIA, 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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