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Aberta a sessão, às 17h54min, o senhor secretário ad hoc, vereador José Dimas, 

procede à verificação de presença e constata a presença, em Plenário, dos seguintes 

vereadores: CYBORG (PV), PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PRP), SÉRGIO 

CAMARGO (PSDB), FLÁVIA CARVALHO (PRB), ROBERTO DO ELEVEN (PRB), 

JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), JOSÉ DIMAS (PSDB), ROBERTINHO DA PADARIA 

(PPS), DULCE RITA (PSDB), RENATA PAIVA (PSD), WAGNER BALIEIRO (PT), 

WALTER HAYASHI (PSC) e FERNANDO PETITI (MDB). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vereadores, nos seguintes horários: AMÉLIA 

NAOMI (PT) – 17h56min, MARCÃO DA ACADEMIA (PTB) – 17h57min, MANINHO CEM 

POR CENTO (PTB) – 17h57min, JULIANA FRAGA (PT) – 17h59min, LINO BISPO (PR) 

– 18h02min e VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h03min. 

 

 

Às 17h54min, havendo número regimental, o senhor presidente, vereador 

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 requerimentos, indicações, moções, diversos e atas passa 

a fazer parte integrante dos anais desta sessão, ao final anexada e rubricada pelos 

membros da Mesa. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Suspenderemos a 

sessão por alguns minutos para organização da pauta.” 

Os trabalhos são suspensos.  

Reaberta a sessão, continuando na presidência o vereador ROBERTINHO DA 

PADARIA, e assume a secretaria dos trabalhos o vereador Marcão da Academia. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Reaberta a presente 

sessão. Informo a todos os presentes que, nos termos regimentais, a votação das 
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proposituras se dará de forma simbólica. Com a palavra o vereador José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Boa noite, senhor presidente Robertinho da Padaria! Boa 

noite, secretário Marcão da Academia! Boa noite aos presentes, também público que 

nos acompanha pelas redes sociais. Saudar também os funcionários colaboradores 

dessa Casa. Senhor presidente, gostaria de fazer alguns pedidos, primeiramente que a 

votação da sessão de hoje fosse feita em bloco e também a inclusão de alguns outros 

documentos: das indicações 342 até 344, inclusive 345; e os requerimentos 131 até 133 

e, também, 134, 135 e 136; e o destaque de três documentos: requerimento 105, 129 e 

130. Obrigado, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o pedido 

verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários que se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhum voto contrário, 

senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com nenhum voto 

contrário, aprovado por unanimidade.” 

A requerimento verbal formulado pelo vereador José Dimas, o Plenário, consultado, 

aprovou 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 

342/2019 constante do processo nº 621/2019, de autoria do vereador Wagner Balieiro, 

que solicita à Prefeitura notificação de proprietário para capina, limpeza e retirada de 

entulho na rua dos Advogados, ao lado do Condomínio Casa Alta, no Jardim Valparaíba; 

343/2019 constante do processo nº 622/2019, de autoria do vereador Wagner Balieiro, 

que solicita à Prefeitura serviços de melhorias e manutenção (nivelamento e 

cascalhamento) nas ruas Mirtes Spadari Corsi, Ana Furtado Rodrigues e demais vias do 

bairro Santa Rita, Santa Lúcia e Portal do Céu; 344/2019 constante do processo nº 

626/2019, de autoria do vereador Cyborg, que solicita à Prefeitura Municipal o serviço 

de varredura da praça Tertuliano Moraes Delfim, bairro Jardim Maringá; e 345/2019 

constante do processo nº 631/2019, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que indica 

à Mesa Diretora da Câmara Municipal de São José dos Campos, conforme disposto no 

Regimento Interno desta Casa, para que seja oficiado à Prefeitura Municipal de São 

José dos Campos, para que seja incluída a ATL Vale (Associação dos Trabalhadores 

Lesionados do Vale do Paraíba) para participar em todas reuniões, eventos e atividades 

na Comissão criada em defesa dos empregos e investimentos na empresa General 
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Motors; e dos requerimentos de nºs 131/2019 constante do processo nº 619/2019, de 

autoria do vereador Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura urgência no agendamento 

de consulta com retinólogo para Ana Rosa da Silva Braga; 132/2019 constante do 

processo nº 620/2019, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura 

urgência no agendamento de consulta com neurologista para Joel de Oliveira Santos; 

133/2019 constante do processo nº 625/2019, de autoria do vereador Cyborg, que 

solicita ao 1º Batalhão da Polícia Militar/SP o serviço de ronda ostensiva e fiscalização 

no bairro Urbanova; 134/2019 constante do processo nº 628/2019, de autoria da 

vereadora Amélia Naomi, que requer à Mesa Diretora da Câmara Municipal de São José 

dos Campos, conforme disposto no Regimento Interno desta Casa, para que seja 

oficiado à Prefeitura Municipal de São José dos Campos, para atendimento através do 

Hospital Municipal de São José dos Campos, com vistas ao agendamento urgente de 

exames da paciente na pessoa da senhora Rosângela dos Santos Araújo Silva, CRA nº 

273659, necessários para avaliação de cirurgia de adulto; 135/2019 constante do 

processo nº 629/2019, de autoria da vereadora Amélia Naomi e Outros, que requer nos 

termos regimentais da Câmara Municipal de São José dos Campos conforme disposto 

no artigo 70-A, para a criação da Frente Parlamentar em defesa da Justiça do Trabalho 

no âmbito do Município de São José dos Campos, bem como na Região do Vale do 

Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira; e 136/2019 constante do processo nº 

630/2019, de autoria da vereadora Amélia Naomi e Outros, que requer nos termos 

regimentais da Câmara Municipal de São José dos Campos conforme disposto no artigo 

70-A, para a criação da Frente Parlamentar em defesa da permanência da fábrica da 

General Motors do Brasil, no Município de São José dos Campos; e, ainda, o pedido de 

destaque na votação dos requerimentos de nºs 105/2019 constante do processo nº 

538/2019, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que requer informações à Prefeitura 

Municipal de São José dos Campos, através da Secretaria de Mobilidade Urbana, sobre 

a concessão e ou permissão de serviços públicos prestados pela Empresa Yellow 

Soluções de Mobilidade Ltda, inscrito no CNPJ: 28387822/0001-96, com endereço à rua 

Lourenço Marques, 297 - Vila Olímpia - São Paulo - SP- Brasil, para exploração de 

serviços de locação de bicicletas e patinetes para munícipes no território do Município 

de São José dos Campos e dá outras providências; 129/2019 constante do processo nº 

608/2019, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que requer nos termos regimentais 

da Câmara Municipal de São José dos Campos, para que seja solicitado informações à 

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, através da Secretaria Municipal de 
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Saúde sobre os serviços públicos prestados de obstetrícia realizados no Hospital 

Municipal Doutor José de Carvalho Florence sob contrato de gestão com a SPDM – 

Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, bem como toda a rede 

pública municipal conveniada com os demais Hospitais e Clínicas no período do ano de 

2018 até a presente data; e 130/2019 constante do processo nº 609/2019, de autoria da 

vereadora Amélia Naomi, que solicita informações à Prefeitura Municipal de São José 

dos Campos, através da Secretaria Municipal de Saúde, acerca da rede oftalmológica 

credenciada disponível para atendimento aos munícipes em São José dos Campos. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra a 

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, tem alguns requerimentos que são 

meus, um é importante porque é sobre a GM e hoje o Brasil inteiro ficou esperando as 

negociações. Eu quero até pedir para que... Esta reunião que nós fizemos aqui na 

Câmara, São José dos Campos em defesa dos empregos da GM, foi no dia 24 de janeiro 

de 2013. Há seis anos atrás, nós... essa Casa suspendeu o recesso parlamentar para 

discutir os investimentos. Pode ir passando. E eu queria aqui... Essa é a manchete já de 

hoje... de hoje não, dessa semana, que a GM ameaça deixar o Brasil. Pode ir passando. 

Esta foi a reunião que nós fizemos aqui na primeira... eu estava assumindo como 

presidente e nós fizemos essa grande plenária para os investimentos, em janeiro, a 

Câmara recebeu... e a gente discutiu a questão dos investimentos com mais emprego e 

desenvolvimento. Pode passar. Está aí, lembrando, o vereador Tonhão Dutra. Essa é a 

planta que hoje infelizmente mais de sessenta por cento... oitenta por cento quase da 

planta não é utilizada. E eu queria só reiterar, senhor presidente, que agora na reunião 

de hoje a GM nega sair do Brasil – essas são as manchetes de agora à tarde – e pede 

a viabilização dos investimentos. Me parece que já está... e o sindicato nos informou, na 

reunião que nós tivemos hoje no Fórum Trabalhista, que já está discutindo a viabilidade 

dos investimentos. Aliás, a reunião de ontem, porque tem um encaminhamento que eu 

estou solicitando, uma indicação, que também seja recebida a comissão, a Associação 

de Lesionados, porque essa Associação de Lesionados tem acompanhado todos os 

investimentos que a GM vai fazer. Em São José, já tem lá uma linha de produção que 

será instalada. Então, portanto, o meu requerimento aqui é, na positiva, que esta Casa 

acompanhe todo esse processo importante e esta negociação que já está em aberto, 

aconteceu hoje, deve ter uma reunião amanhã, mas até o final desse mês nós teremos 

um desdobramento em relação a isso. Então, é esse o requerimento. Um outro 
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requerimento que nós estamos solicitando, até foi fruto de uma reunião, eu levei na 

reunião hoje com os juízes e sindicatos, que foi no Fórum Trabalhista. Nós teremos um 

ato em defesa dos direitos sociais e da Justiça do Trabalho dia 28, segunda-feira, às 13 

horas. Esse é o primeiro passo que São José vai dar. Ontem, nós tivemos um ato em 

São Paulo e teremos um ato em Brasília dia 5 de fevereiro. O Brasil, os trabalhadores, 

sindicalistas e aqueles que... a OAB ...que defendem a Justiça do Trabalho vão estar 

presentes. Então, também estou propondo aqui, vereador, uma comissão de 

vereadores, uma frente de vereadores para defender os trabalhadores, a Justiça do 

Trabalho e os direitos sociais. Então esta comissão... e a nossa ideia é fazer pelo Vale 

do Paraíba, não só em São José dos Campos, para a gente fazer essa luta em defesa 

da Justiça do Trabalho. São esses dois reque... essas duas comissões que eu estou 

propondo, além da indicação que é da Associação dos Lesionados. E quero convidar 

todos para o ato que vai ter amanhã – é o Sindicato dos Metalúrgicos que está chamando 

– contra a venda da Embraer e a Boeing na praça Afonso Pena. Então, já fiz aí vários 

depoimentos contra essa venda e vou me somar a essa frente importante em defesa da 

tecnologia nacional. Muito obrigada!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra, vereador 

Cyborg.” 

O vereador CYBORG:- “Muito obrigado, presidente Robertinho! Eu só gostaria de fazer 

um questionamento a vossa excelência, presidente: se o senhor foi convidado para a 

reunião de hoje na General Motors, presidente? Sim ou não?” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Não, não.” 

O vereador CYBORG:- “É uma vergonha! É uma falta de respeito com os vereadores a 

General Motors não nos convidar. Sempre essa Câmara, a vereadora Amélia sabe 

disso, sempre a Câmara Municipal abriu aqui para receber a General Motors, os 

funcionários e a gente debater. É uma falta de respeito com os vereadores e com a 

Câmara Municipal de São José dos Campos. Tem que ter algum repúdio da nossa 

Câmara Municipal para a GM, presidente. É uma falta de respeito. Depois a população 

vai falar que os vereadores não estão preocupados. Estamos sim! E nunca a Câmara 

Municipal ela faltou para qualquer tipo de reunião ou convocação da GM. Sempre a 

gente discute, a gente pede e a GM fala não. E nós não podemos ficar omissos nessa 

hora aqui em São José, presidente. Estou muito triste, presidente. Vossa excelência 

assumindo como presidente, nós estamos aqui e a General Motors nem aí com os 

vereadores. O prefeito foi participar da reunião, o sindicato está lá e se amanhã precisar 
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passar uma lei aqui na Câmara Municipal, daí a GM vai vir aqui pedir para a gente? É 

só isso, presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Concordo com vossa 

excelência, senhor vereador. Quero deixar registrado aqui nessa Casa que aqui não 

chegou nenhum convite. Fiquei sabendo dessa reunião da GM através de pessoas que 

vieram me falar que foi convidado o prefeito de São Caetano, o prefeito de São José e 

o sindicato. E a Câmara realmente ficou de fora. Realmente, eu concordo com vossa 

excelência, também achei uma falta de respeito até mesmo porque vários debates já 

foram feitos aqui com relação à GM. Essa Casa sempre contribuiu em tudo que foi 

possível com relação às indústrias aqui da nossa cidade para poder realmente ajudar 

no que for possível. E a GM várias vezes nós participamos de debates aqui. Também 

achei uma falta de respeito o porquê nós não fomos convidados, a Casa não foi 

convidada. Passaremos ao processo de votação das atas e proposituras constantes do 

expediente.” 

Passou-se ao processo de votação. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação as atas das 

sessões ordinárias realizadas no dia 18 de dezembro de 2018 – 79ª Sessão Ordinária; 

18 de dezembro de 2018 – 80ª Sessão Ordinária; 18 de dezembro de 2018 – 5ª Sessão 

Extraordinária. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 

manifestem.”  

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA: “Nenhuma manifestação 

contrária, senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por 

unanimidade.” 

Às 18h48min iniciou-se o processo de votação. 

Submetidas à apreciação do Plenário foram aprovadas por unanimidade as atas das 

sessões ordinárias realizadas no dia 18 de dezembro de 2018, bem como a ata da 

sessão extraordinária realizada no dia 18 de dezembro de 2018. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação os 

requerimentos que sofreram destaque pelo vereador José Dimas. Vereadores 

favoráveis aos requerimentos permaneçam como estão e os contrários que se 

manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA: “Quatro votos favoráveis, 

senhor presidente.” 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com quatro votos 

favoráveis estão rejeitados os requerimentos.” 

Em destaque a votação do requerimento de nº 105/2019 constante do processo nº 

538/2019, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que requer informações à Prefeitura 

Municipal de São José dos Campos, através da Secretaria de Mobilidade Urbana sobre 

a concessão e ou permissão de serviços públicos prestados pela Empresa Yellow 

Soluções de Mobilidade Ltda, inscrito no CNPJ: 28387822/0001-96, com endereço à rua 

Lourenço Marques, 297 - Vila Olímpia - São Paulo - SP - Brasil, para exploração de 

serviços de locação de bicicletas e patinetes para munícipes no território do Município 

de São José dos Campos e dá outras providências; do requerimento nº 129/2019 

constante do processo nº 608/2019, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que requer 

nos termos regimentais da Câmara Municipal de São José dos Campos, para que seja 

solicitado informações à Prefeitura Municipal de São José dos Campos, através da 

Secretaria Municipal de Saúde, sobre os serviços públicos prestados de obstetrícia 

realizados no Hospital Municipal Doutor José de Carvalho Florence sob contrato de 

gestão com a SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, bem 

como toda a rede pública municipal conveniada com os demais Hospitais e Clínicas no 

período do ano de 2018 até a presente data; e do requerimento nº 130/2019 constante 

do processo nº 609/2019, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita 

informações à Prefeitura Municipal de São José dos Campos, através da Secretaria 

Municipal de Saúde, acerca da rede oftalmológica credenciada disponível para 

atendimento aos munícipes em São José dos Campos. Rejeitados com 4 (quatro) votos 

favoráveis. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra, 

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Questão de Ordem. Senhor presidente, esse 

requerimento lamento que tenha sido rejeitado porque nós temos hoje... em dezembro 

foi o último atendimento feito pelo Hospital Antoninho da Rocha Marmo. Eu acho que 

essa Casa tem que acompanhar como está sendo essa nova fase com as informações 

do hospital – quantos partos aumentaram em relação a dezembro, ou a dezembro do 

ano retrasado. Então todo esse acompanhamento é legítimo que essa Câmara faça. E 

o meu pedido de informação é saber os números do que era, do que foi o ano passado, 

o número de dezembro, e de janeiro. Então, eu lamento, vou fazer mensalmente esse 

mesmo requerimento e espero que essa Câmara tenha, no mínimo, o acompanhamento 
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do atendimento das mulheres. Eu sei que muitas pessoas tentaram fazer convênio, e 

nós sabemos da dificuldade de as pessoas fazerem convênio no último mês sabendo 

que vai usar, porque tem a carência. Então, todas essas dificuldades a gente tem que 

acompanhar. Lamento que a gente não queira acompanhar a saúde como a gente 

deveria acompanhar.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra a 

vereadora Renata Paiva.” 

A vereadora RENATA PAIVA:- “Senhor presidente, boa noite a todos! Eu também votei 

favorável ao requerimento da vereadora Amélia Naomi justamente porque eu tenho 

recebido inúmeras reclamações de munícipes, de gestantes, de mulheres que muitas 

vezes... A gente entende que a SPDM tem procurado fazer o seu melhor, mas a 

demanda do Hospital Municipal é muito grande e as gestantes não têm sequer lugar 

para ficar, ficam em pé, passando mal, em vias de ter neném, está superlotado o hospital 

o tempo todo. Eu estou lá praticamente toda semana e a gente tem acompanhado. E eu 

gostaria realmente de saber, uma vez que saiu do Antoninho da Rocha Marmo, se houve 

um aditamento no contrato da SPDM para novas contratações de médicos para que 

possa realmente dar o atendimento adequado às gestantes tanto no pré-natal quanto 

também no pós-parto. E outro requerimento da vereadora Amélia Naomi que também 

votei favorável é pedindo informações acerca da rede oftalmológica credenciada 

disponível para atendimento aos munícipes. Por que? O Hospital Próvisão, agora há 

pouco eu falava com a vereadora Dulce Rita, tem inúmeros encaminhamentos para o 

Hospital Próvisão, que infelizmente não tem dado o atendimento necessário, por 

exemplo, descolamento de retina. Sabe que precisa ser urgente, chega lá diz que não 

tem condição de atender, quer cobrar. Existem já denúncias de cobrando onze mil reais 

para fazer o atendimento porque daí sim consegue fazer rapidamente, ao contrário vai 

ter que ficar na fila de espera sendo que a pessoa corre o risco de perder a visão e não 

é atendido. Por outro lado, existem outras empresas que foram credenciadas no 

atendimento oftalmológico que nós não sabemos quais são e nem como estão sendo 

feitos esses encaminhamentos e o munícipe corre o risco de perder a visão, tanto no 

sentido do descolamento de retina quanto do glaucoma e de tantos outros 

procedimentos que necessitam emergência. Nem catarata, senhor presidente, tem sido 

feito lá no Próvisão.”  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra a 

vereadora Dulce Rita.” 
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A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, eu só queria lembrar às minhas nobres 

colegas aqui que o convênio com o Rocha Marmo foi um convênio que foi rescindido 

unilateralmente, não foi porque a Prefeitura quis, foi as irmãzinhas do Rocha Marmo que 

pediram a rescisão desse convênio. O Hospital Municipal fez uma força-tarefa para não 

interromper o atendimento das gestantes, fez uma reforma na medida do possível dando 

todo o conforto que o espaço comportava lá, com ar-condicionado, com cadeira. Teve 

muitos... aumentou, lógico, aumentou drasticamente o número de partos e cesáreas lá, 

os atendimentos, mas o Hospital Municipal, inclusive a semana passada, estava 

chamando mais médicos, mais enfermeira, mais auxiliar de enfermagem, mais técnicos 

de enfermagem para suprir essa demanda desse boom de atendimento que deu lá. 

Então, queria deixar que isso não responsabilidade da Prefeitura. A Prefeitura cumpriu 

até onde pôde com esse contrato, as irmãzinhas realmente às vezes não mandavam as 

vagas disponíveis que poderia estar mandando mais pacientes para lá. Ficou um 

atendimento aquém do necessário, aquém das metas. Então isso foi tudo 

contemporizado que acabou culminando com a rescisão desse contrato. Mas eu quero 

falar também que muitas vezes estou indo pessoalmente lá no Hospital Municipal para 

ver como que está ocorrendo esse atendimento. Já melhorou bem, já tem mais médico, 

já tem mais enfermeira, a fila está andando mais rápido, entendeu? Então, aos poucos 

a Prefeitura está fazendo, está suprindo, está fazendo um esforço homérico que eles, 

as enfermeiras, os médicos, a direção do hospital para resolver esse problema. Era uma 

média de três, quatro partos por dia, agora estão de oito a dez, quer dizer que deu um 

boom mesmo, triplicou o atendimento, mas a qualidade está continuando com muito 

esforço de todos.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra, 

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, quero aqui começar a minha fala 

gritando o que o Brasil e o mundo tem gritado: ‘Marielle, presente! Marielle, presente!’ 

Infelizmente, nós vimos a notícia que está nos jornais, no Globo: Flávio Bolsonaro 

empregou a mãe e mulher de chefe do crime, infelizmente, lá no seu gabinete. Então, 

quero aqui registrar que o mundo inteiro e as mulheres nesse 8 de março vai exigir 

punição e a verdade sobre esse caso que em todos os lugares aonde temos 

representante de mulheres engajadas estão na luta pela condenação. Então: ‘Marielle, 

presente!’”  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação os 
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requerimentos e moções constantes da pauta da sessão de hoje, 22 de janeiro de 2019, 

bem como os inseridos nesta data. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários que se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação 

contrária, senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com nenhuma, aprovada 

por unanimidade.” 

O Plenário, consultado, aprovou, em bloco e por unanimidade, as demais matérias 

constantes da pauta, bem como as matérias inclusas, já citadas. 

Às 18h57min encerrou-se o processo de votação. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Eu quero aqui agradecer 

aos vereadores... com a palavra, vereadora Juliana Fraga.” 

A vereadora JULIANA FRAGA:- “Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, 

funcionários da Casa, todos que estão aqui presentes, todos que estão nos assistindo 

pela TV Câmara e pela internet! Na verdade, eu venho, como presidente da Comissão 

Processante, convocar os membros para a próxima quinta-feira, dia 24, para uma 

reunião, 24 agora, às 10 horas, na Sala Nicolau Estéfano.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Quero agradecer aos 

vereadores que foi comum acordo a todos abrir mão aí do tempo do Pinga-Fogo, 

obrigado a todos aí, vamos fazer uma sessão solene agora, então agradeço a todos que 

tiveram essa compreensão. Nada mais havendo a tratar, está encerrada esta presente 

sessão. Convidamos a todos para participar a seguir da solenidade de posse da nova 

Mesa Diretora.” 

Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA 

PADARIA, declarou encerrada a presente sessão ordinária, o que se deu às 18h58min.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 


