
 

 Câmara Municipal de São José dos Campos 
                               (LEGAL)                                          1 

CMSJC-001 – 37ª Sessão Ordinária – 09.06.2020 

 

 

 

TRIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA 

QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

9 DE JUNHO DE 2020 

 

PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA e  

JOSÉ DIMAS  

SECRETÁRIO: MARCÃO DA ACADEMIA e 

JULIANA FRAGA 

 
 

Aberta a sessão, às 17h51min, o sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede à 

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

JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), ROBERTO DO ELEVEN (PSDB), MARCÃO DA 

ACADEMIA (DEMOCRATAS), SÉRGIO CAMARGO (PSDB), FLÁVIA CARVALHO 

(REPUBLICANOS), ZÉ LUÍS (PSD), ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA), 

LINO BISPO (PL) e WALTER HAYASHI (PSC). 

 

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

ALVARENGA (SD) – 17h56min; DR. ELTON (MDB) – 17h56min; DULCE RITA 

(PSDB) – 17h56min; JULIANA FRAGA (PT) – 17h58min; WAGNER BALIEIRO (PT) – 

17h58min; JOSÉ DIMAS (PSDB) – 17h58min; PROFESSOR CALASANS CAMARGO 

(PSDB) – 17h59min; AMÉLIA NAOMI (PT) – 18h03min; CYBORG (CIDADANIA) – 

18h06min; MANINHO CEM POR CENTO (SD) – 18h17min; e ESDRAS ANDRADE 

(PODEMOS) – 18h20min. 

 

 

Às 17h51min, havendo número regimental, o sr. presidente, ver. 
ROBERTINHO DA PADARIA, declara aberta a presente sessão ordinária, dedicada ao 
EXPEDIENTE, cuja pauta de indicações, moções, 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). 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 10 minutos, cada um, 
respectivamente, os oradores inscritos, a saber: ver. Juvenil Silvério, ver. Marcão da 
Academia, ver.ª Flávia Carvalho, ver. Lino Bispo e ver. Wagner Balieiro. Ocupam a tribuna 
para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 1º, do Regimento 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade sob o 
identificador 3100300034003600330039003A00540052004100



 

 Câmara Municipal de São José dos Campos 
                               (LEGAL)                                          2 

CMSJC-001 – 37ª Sessão Ordinária – 09.06.2020 

 

Interno) pelo prazo regimental de 5 minutos, cada um, respectivamente, os oradores 
inscritos, a saber: ver.ª Juliana Fraga, ver.ª Amélia Naomi, ver. Sérgio Camargo, ver.ª 
Dulce Rita e ver. Maninho Cem Por Cento. Assume a presidência o ver. JOSÉ DIMAS, 
que dá continuidade aos trabalhos. Ocupa 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) o próximo orador inscrito, ver. 
Robertinho da Padaria, pelo prazo regimental de 10 minutos. Reassume a presidência o 
ver. ROBERTINHO DA PADARIA, que dá continuidade aos trabalhos, e assume a 
secretaria dos trabalhos a ver.ª Juliana Fraga.  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 n°s 2128/2020 constante do Processo n° 4029/2020, do ver. 
Sérgio Camargo, que solicita à Prefeitura os serviços de poda da copa e dos galhos da 
árvore em frente ao n.º 24, lado oposto, da rua Domingos Farzes de Almeida, no Conjunto 
Trinta e Um de Março; 2129/2020 constante do Processo n° 4030/2020, do ver. Sérgio 
Camargo, que solicita à Prefeitura os serviços de recomposição da calçada em frente ao 
n.º 283 da rua Cocanha, no Jardim Satélite; 2130/2020 constante do Processo n° 
4031/2020, do ver. Sérgio Camargo, que solicita à Prefeitura os serviços de poda dos 
galhos da árvore mangueira em frente ao nº 932 da rua Gisele Martins, no Jardim 
Morumbi; 2131/2020 constante do Processo n° 4032/2020, do ver. Sérgio Camargo, que 
solicita à Prefeitura os serviços de nivelamento da sarjeta do nº. 04, lado direito, até a 
ponte da rua Japurá, na Vila São Bento; 2132/2020 constante do Processo n° 4033/2020, 
do ver. Sérgio Camargo, que solicita à Prefeitura os serviços de destoca em frente ao nº. 
477 da rua Sena Madureira, no Parque Industrial; 2133/2020 constante do Processo n° 
4034/2020, do ver. Sérgio Camargo, que solicita à Prefeitura os serviços de poda da copa 
e dos galhos da árvore em frente ao nº. 80 da Rua das Mimosas, no Jardim das Flores; 
2134/2020 constante do Processo n° 4035/2020, do ver. Sérgio Camargo, que solicita à 
Prefeitura os serviços de destoca em frente ao nº. 294 da rua Cocanha, no Jardim 
Satélite; 2135/2020 constante do Processo n° 4036/2020, do ver. Sérgio Camargo, que 
solicita à Prefeitura os serviços de análise para possível supressão da árvore em frente ao 
nº. 46, lado oposto, da rua José Guilherme da Silva, no Conjunto Trinta e Um de Março; 
2136/2020 constante do Processo n° 4037/2020, do ver. Sérgio Camargo, que solicita à 
Prefeitura os serviços de implantação de rampa de acessibilidade no cruzamento das ruas 
Moisés Tristão dos Santos com a Matias Peres, no bairro Floradas de São José; 
2137/2020 constante do Processo n° 4038/2020, do ver. Sérgio Camargo, que solicita à 
Prefeitura os serviços de análise para supressão da árvore e substituição por espécie de 
pequeno porte, em frente ao nº. 88 da rua Fagundes Varela, na Vila Bethânia; 2138/2020 
constante do Processo n° 4039/2020, do ver. Sérgio Camargo, que solicita à Prefeitura os 
serviços de revitalização de pintura de solo de sinalização de trânsito no ponto de ônibus 
em frente ao nº. 450 da rua Raimundo Barbosa Nogueira (Condomínio Vila das Palmeiras 
II), no bairro Palmeiras de São José; 2139/2020 constante do Processo n° 4040/2020, do 
ver. Sérgio Camargo, que solicita à Prefeitura a implantação de placas de “Proibido 
Estacionar Ônibus e Caminhões” na rua Raimundo Barbosa Nogueira, entre os números 
183 e 23, de ambos os lados da rua, no bairro Palmeiras de São José; 2140/2020 
constante do Processo n° 4041/2020, do ver. Sérgio Camargo, que solicita à Prefeitura os 
serviços de destoca em frente ao nº. 283 da rua Cocanha, no Jardim Satélite; 2141/2020 
constante do Processo n° 4042/2020, do ver. Sérgio Camargo, que solicita à Prefeitura os 
serviços de revitalização de pintura de solo de sinalização de trânsito em toda a extensão 
da rua Moisés Tristão dos Santos, no bairro Floradas de São José; 2142/2020 constante 
do Processo n° 4043/2020, do ver. Sérgio Camargo, que solicita à Prefeitura os serviços 
de implantação de nova linha de ônibus ou alteração do trajeto da linha 317 passando 
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também pelo bairro Parque dos Ypês; 2143/2020 constante do Processo n° 4044/2020, do 
ver. Sérgio Camargo, que solicita à Prefeitura os serviços de poda da copa e dos galhos 
da árvore em frente ao nº. 12 da rua Francisco Pereira Sales, no Conjunto Trinta e Um de 
Março; 2144/2020 constante do Processo n° 4045/2020, do ver. Sérgio Camargo, que 
solicita à Prefeitura os serviços de implantação de poste de iluminação ornamental com 
hastes com duas lâmpadas ou holofote em frente ao nº 527 da rua Sena Madureira, no 
Parque Industrial; 2145/2020 constante do Processo n° 4046/2020, do ver. Sérgio 
Camargo, que solicita à Prefeitura os serviços de recomposição da calçada em frente ao 
nº. 477 da rua Sena Madureira, no Parque Industrial; 2146/2020 constante do Processo n° 
4047/2020, do ver. Sérgio Camargo, que solicita à Prefeitura os serviços de corte de raiz e 
recomposição da calçada em frente ao nº. 24, lado oposto, da rua Domingos Farzes de 
Almeida, no Conjunto Trinta e Um de Março; 2147/2020 constante do Processo n° 
4048/2020, do ver. Sérgio Camargo, que solicita à Prefeitura os serviços de destoca em 
frente ao nº. 183 da rua Raimundo Barbosa Nogueira, esquina com a rua Saudades da 
Querência, no bairro Palmeiras de São José; 2148/2020 constante do Processo n° 
4049/2020, do ver. Sérgio Camargo, que solicita à Prefeitura os serviços de corte da raiz 
da árvore e recomposição da calçada em frente ao nº. 46, lado oposto, da rua José 
Guilherme da Silva, no Conjunto Trinta e Um de Março; 2149/2020 constante do Processo 
n° 4051/2020, do ver. Sérgio Camargo, que solicita à Prefeitura os serviços de poda da 
copa e dos galhos da árvore em frente ao nº. 46, lado oposto, da rua José Guilherme da 
Silva, no Conjunto Trinta e Um de Março; 2150/2020 constante do Processo n° 
4052/2020, do ver. Sérgio Camargo, que solicita à Prefeitura os serviços de operação 
tapa-buraco, conserto dos bloquetes em frente ao nº. 05 da rua Japurá, na Vila São 
Bento; 2151/2020 constante do Processo n° 4053/2020, do ver. Sérgio Camargo, que 
solicita à Prefeitura os serviços de recomposição da calçada em frente ao nº. 294 da rua 
Cocanha, no Jardim Satélite; 2152/2020 constante do Processo n° 4054/2020, do ver. 
Sérgio Camargo, que solicita à Prefeitura os serviços de estudo para a implantação de 
travessia elevada, lombada ou redutor de velocidade a alguns metros antes da EMEF 
Dom Pedro de Alcântara (CAIC), situada à avenida Adilson José da Cruz, 7581, no 
Conjunto Dom Pedro I; 2153/2020 constante do Processo n° 4055/2020, do ver. Sérgio 
Camargo, que solicita à Prefeitura os serviços de instalação de placas “Recolha as fezes 
do seu animal” em área gramada da rua Raimundo Barbosa Nogueira, defronte aos 
números 200 e 451, no bairro Palmeiras de São José; 2154/2020 constante do Processo 
n° 4056/2020, do ver. Sérgio Camargo, que solicita à Prefeitura os serviços de poda da 
copa e dos galhos da árvore em frente ao nº. 283 da rua Cocanha, no Jardim Satélite; 
2155/2020 constante do Processo n° 4057/2020, do ver. Sérgio Camargo, que solicita à 
Prefeitura os serviços de recomposição da calçada em frente ao nº. 183 da rua Raimundo 
Barbosa Nogueira, esquina com a rua Saudades da Querência, no bairro Palmeiras de 
São José; 2156/2020 constante do Processo n° 4058/2020, do ver. Sérgio Camargo, que 
solicita a Prefeitura os serviços de manutenção da boca de lobo na altura do nº. 208 da 
rua José Lenir Silvestre, no Jardim Morumbi; 2157/2020 constante do Processo n° 
4059/2020, do ver. Sérgio Camargo, que solicita à Prefeitura os serviços de recomposição 
da calçada em frente ao nº. 233 da rua Raimundo Barbosa Nogueira (Condomínio Brisa 
II), no bairro Palmeiras de São José; 2158/2020 constante do Processo n° 4060/2020, da 
ver.ª Flávia Carvalho, que solicita à Prefeitura estudos para implantação de radar na 
avenida São Cristóvão, próximo ao nº 346, no bairro São Judas Tadeu; 2159/2020 
constante do Processo n° 4067/2020, de sua autoria, que solicita à Prefeitura reinstalação 
de academia ao ar livre, próximo à quadra da Praça de Esportes e Lazer Renata Daniela 
de Araújo "Renatinha", bairro Altos de Santana; 2160/2020 constante do Processo n° 
4068/2020, de sua autoria, que solicita à Prefeitura estudos técnicos para contratação de 
empresa para prestar serviços de conservação de estradas rurais em São José dos 
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Campos; 2161/2020 constante do Processo n° 4069/2020, de sua autoria, que solicita à 
Prefeitura corte de raiz da árvore na rua Teopompo de Vasconcelos, em frente ao nº. 574, 
bairro Vila Adyana; 2162/2020 constante do Processo n° 4070/2020, de sua autoria, que 
solicita à Prefeitura pintura de solo por toda a extensão da Estrada Juca de Carvalho; 
2163/2020 constante do Processo n° 4072/2020, do ver. Lino Bispo, que solicita à 
Prefeitura a poda de uma árvore que está plantada em frente ao nº. 882, da rua Maria 
Augusta Pereira dos Santos, no bairro Cidade Morumbi; 2164/2020 constante do 
Processo n° 4073/2020, do ver. Lino Bispo, que solicita à Prefeitura que providencie a 
destoca, a retirada das raízes e a recuperação da calçada, em frente do nº. 35 da rua 
Benedito Batista Campos, no bairro Cidade Morumbi; 2165/2020 constante do Processo 
n° 4074/2020, do ver. Lino Bispo, que solicita à Prefeitura que providencie a supressão de 
uma árvore que está plantada em frente do nº. 589, na rua Josefa Albuquerque dos 
Santos, no bairro Cidade Morumbi; 2166/2020 constante do Processo n° 4075/2020, do 
ver. Lino Bispo, que solicita à Prefeitura o corte das raízes expostas de uma árvore que 
está plantada na frente do nº. 589, da rua Josefa Albuquerque dos Santos, no bairro 
Cidade Morumbi; 2167/2020 constante do Processo n° 4078/2020, da ver.ª Amélia Naomi, 
que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos que promova estudo na rua 
Joaquim de Paula, em frente ao nº. 1122, no Jardim Morumbi, com o objetivo de 
determinar as causas do afundamento do leito da citada via, bem como as possíveis 
consequências aos imóveis do entorno; 2168/2020 constante do Processo n° 4080/2020, 
da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos que 
seja feito um estudo para implantação de algum tipo de redutor de velocidade na rua 
Dezenove, Dom Pedro II; 2169/2020 constante do Processo n° 4081/2020, da ver.ª Amélia 
Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos que proceda a poda 
das árvores da avenida Gisele Martins, no Jardim Morumbi, em toda sua extensão; 
2170/2020 constante do Processo n° 4082/2020, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à 
Prefeitura Municipal de São José dos Campos que seja implantada no cruzamento da rua 
Avião Muniz com a rua Avião Universal, no Jardim Souto, uma rotatória ou qualquer outro 
meio apto a dificultar o desenvolvimento de velocidade pelos veículos que utilizam a via; 
2171/2020 constante do Processo nº 4083/2020, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à 
Prefeitura Municipal de São José dos Campos alterações e melhorias no itinerário das 
linhas de ônibus do transporte público coletivo da cidade nº 335, 302 e 219, de modo que 
possam atender a população da área Travessa Barro Preto, região sudeste da cidade; 
2172/2020 constante do Processo nº 4084/2020, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à 
Prefeitura Municipal uma fiscalização mais rigorosa na rua Corifeu de Azevedo Marques, 
entre os números 3.202 e 3.213, no Jardim das Indústrias, onde, segundo denúncias de 
moradores, estão ocorrendo derrubadas de árvores e descartes de lixo no local (entulhos 
diversos, restos de móveis, restos de construção, etc), além do que, segundo as 
denúncias, parte desse terreno está sendo usada como estacionamento particular e 
irregular; 2173/2020 constante do Processo nº 4085/2020, da ver.ª Amélia Naomi, que 
solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos a supressão ou a substituição de 
uma árvore localizada na rua Maria Augusta Pereira dos Santos, 1103, Jardim Morumbi; e 
2174/2020 constante do Processo nº 4087/2020, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à 
SABESP – Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo que promova estudo na 
rua Joaquim de Paula, em frente ao nº 1122, no Jardim Morumbi, com o objetivo de 
determinar as causas do afundamento do leito da citada via, bem como as possíveis 
consequências ao imóvel; das Moções de nºs 46/2020 constante do Processo nº 
4076/2020, do ver. Sérgio Camargo, que parabeniza aos profissionais que atuam nos 
trabalhos de sepultamento e exumação, nos cemitérios localizados no município de São 
José dos Campos; e 47/2020 constante do Processo 4090/2020, da ver.ª Flávia Carvalho, 
que parabeniza a Igreja Assembleia de Deus – Ministério Missão, pelo aniversário de 79 
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anos em São José dos Campos; e dos Requerimentos de nºs 929/2020 constante do 
Processo nº 4028/2020, do ver. Dilermando Dié de Alvarenga, que justifica ausência na 
sessão ordinária do dia 9 de junho de 2020, conforme atestado médico anexo; 930/2020 
constante do Processo nº 4050/2020, do ver. Sérgio Camargo, que requer ao 46º BPM 
policiamento preventivo e ostensivo no Residencial Colônia Paraíso (Colônia Paraiso II), 
no bairro Parque dos Ypês; 931/2020 constante do Processo nº 4079/2020, da ver.ª 
Amélia Naomi, que solicita à EDP São Paulo Distribuição de Energia que proceda a poda 
das árvores da avenida Gisele Martins, no Jardim Morumbi, em toda sua extensão; 
932/2020 constante do Processo nº 4086/2020, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à EDP 
São Paulo Distribuição de Energia S/A que proceda a poda de uma árvore localizada na 
rua Maximino José de Almeida, próximo ao nº. 965, Jardim Morumbi; 933/2020 constante 
do Processo nº 4088/2020, da ver.ª Amélia Naomi, da ver.ª Juliana Fraga e do ver. 
Wagner Balieiro, que requer ao Poder Executivo Municipal de São José dos Campos 
visando o adiamento da contribuição previdenciária dos servidores inativos e pensionistas, 
nos termos do parágrafo único do artigo 7º da Lei Complementar nº 628, de 21 de 
fevereiro de 2020, com vigência a partir do dia 01 de junho de 2020; e 934/2020 constante 
do Processo nº 4089/2020, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita ao Sindicato dos 
Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de S. J. Campos, que exija da 
Prefeitura Municipal os testes do Covid-19 aos trabalhadores da UPA Putim; e, ainda, o 
pedido de destaque na votação do Requerimento de nº 933/2020, incluso, já citado. Às 
19h27min tem início o processo de votação. Submetidas à apreciação do Plenário 
foram aprovadas por unanimidade as atas das sessões ordinárias realizadas nos dias 2 
e 4 de junho de 2020. O Plenário, consultado, aprova, em bloco e por unanimidade, as 
matérias constantes da pauta, bem como as demais matérias inclusas, já citadas, à 
exceção do requerimento destacado. Em destaque a votação do Requerimento de nº 
933/2020, incluso, já citado. Rejeitado com 5 (cinco) votos favoráveis. Justificam o voto a 
ver.ª Amélia Naomi e a ver.ª Dulce Rita. Foram deferidos de plano os Requerimentos de 
nºs 901/2020 constante do Processo n° 3859/2020, da ver.ª Dulce Rita, que justifica 
ausência na sessão ordinária do dia 2 de junho de 2020, conforme atestado médico; e 
929/2020 constante do  Processo nº 4028/2020, do ver. Dilermando Dié de Alvarenga, 
que justifica ausência na sessão ordinária do dia 9 de junho de 2020, conforme atestado 
médico. Os requerimentos de nºs 884/2020 e 928/2020, do ver. Marcão da Academia, 
foram retirados pelo autor. Às 19h34min encerra-se o processo de votação. A seguir, 
os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem póstuma à 
memória da sr.ª Eliane Morais Alves e dos srs. Otávio Assis Fonseca Filho e Pedro Serra. 
Nada mais havendo a ser tratado, o sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, 
declara encerrada a presente sessão ordinária. Isto se deu às 19h34min. Para constar, 
lavrar-se-á esta ata que será arquivada depois de cumpridas as formalidades regimentais 
de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.  
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