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SEPTUAGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA 

QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

10 DE NOVEMBRO DE 2020 

 

PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA  

SECRETÁRIO: MARCÃO DA ACADEMIA 
 
 

Aberta a sessão, às 17h59min, o sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede à 

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

SÉRGIO CAMARGO (PSDB), ZÉ LUIS (PSD), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), JOSÉ 

DIMAS (PSDB), DR. ELTON (MDB), FLÁVIA (REPUBLICANOS), LINO BISPO (PL), 

ROBERTO DO ELEVEN (PSDB), ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA), 

PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PSDB), MARCÃO DA ACADEMIA 

(DEMOCRATAS), WALTER HAYASHI (PSC), VALDIR ALVARENGA (SD) e 

WAGNER BALIEIRO (PT).  

 

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

(CIDADANIA) – 18h01min; MANINHO CEM POR CENTO (SD) – 18h02min; AMÉLIA 

NAOMI (PT) – 18h02min; ESDRAS ANDRADE (PODEMOS) – 18h04min; 

DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA (PSDB) – 18h04min; JULIANA FRAGA (PT) – 

18h08min; e DULCE RITA (PSDB) – 18h09min. 

 

 

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 das 
Indicações de nos 3893/2020 constante do Processo nº 7135/2020, da ver.ª Amélia Naomi, 
que solicita à Sabesp – Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – o 
reparo e desentupimento da rede de esgotos localizada na rua Vilaça, próximo ao nº 375, 
no centro da cidade; e 3894/2020 constante do Processo nº 7136/2020, da ver.ª Amélia 
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Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos a poda de raiz da 
árvore localizada em frente aos números 68 e 85, da rua Leonardo Pinto da Cunha, bem 
como o nivelamento do asfalto e da sarjeta, na Vila Adyana; e dos Requerimentos de nos 
1412/2020 constante do Processo nº 7125/2020, do ver. Wagner Balieiro, que requer à 
ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres – providências no sentido de 
inclusão de serviço de construção de uma ciclovia na altura da saída 149 da Rodovia 
Presidente Dutra (BR-116), sentido SP–Rio, em São José dos Campos/SP; 1413/2020 
constante do Processo nº 7126/2020, do ver. Wagner Balieiro, que requer à 
Concessionária Nova Dutra, que administra a concessão da Rodovia Presidente Dutra 
(BR-116), providências para serviço de construção de uma ciclovia na altura da saída 149 
da Rodovia Presidente Dutra (BR-116), sentido SP–Rio, em São José dos Campos/SP; 
1414/2020 constante do Processo nº 7129/2020, do ver. Wagner Balieiro, que requer à 
Prefeitura urgência no agendamento de exame de endoscopia digestiva alta para Leide 
Braz Canho; 1415/2020 constante do Processo nº 7130/2020, do ver. Wagner Balieiro, 
que requer à Prefeitura vaga de transferência para o aluno Gustavo Santos Oliveira para 
Emef Profª Maria Nazareth de Moura Veronese; 1416/2020 constante do Processo nº 
7133/2020, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos 
Campos informações quanto ao pagamento do décimo terceiro salário aos servidores e 
servidoras municipais; 1417/2020 constante do Processo nº 7134/2020, da ver.ª Amélia 
Naomi, que solicita ao Instituto de Previdência do Servidor Municipal de São José dos 
Campos informações quanto ao pagamento do décimo terceiro salário aos servidores e 
servidoras municipais aposentados; e 1418/2020 constante do Processo nº 7138/2020, da 
ver.ª Amélia Naomi, que solicita à EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A que faça a 
poda da árvore localizada na rua José Leite Filho, em frente ao nº 20, Jardim Santa Maria; 
e, ainda, o pedido de destaque na votação dos Requerimentos de nos 1416/2020 e 
1417/2020, já citados. Às 18h32min tem início o processo de votação. Submetidas à 
apreciação do Plenário foram aprovadas por unanimidade as atas das sessões 
ordinárias realizadas nos dias 29 de outubro de 2020 e 3 e 5 de novembro de 2020. Em 
destaque a votação dos Requerimentos de nos 1416/2020 e 1417/2020, inclusos, já 
citados. Rejeitados com 4 (quatro) 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. 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. Professor Calasans Camargo, ver. Walter Hayashi e ver.ª Amélia Naomi. A 
seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem póstuma 
à memória da sr.ª Márcia Passos dos Reis e dos srs. José Ailton Pupio, Márcio Soares da 
Silva, Robson Aparecido dos Santos, José Roberto de Oliveira e Gualter Antônio Evaristo. 
Nada mais havendo a ser tratado, o sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, 
declara encerrada a presente sessão ordinária. Isto se deu às 19h10min. Para constar, 
lavrar-se-á esta ata que será arquivada depois de cumpridas as formalidades regimentais 
de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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