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QUADRAGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA 

QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

7 DE JULHO DE 2020 

 

PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA e 

JOSÉ DIMAS 

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.: 

JOSÉ DIMAS (PSDB), ZÉ LUÍS (PSD), FLÁVIA CARVALHO (REPUBLICANOS), LINO 

BISPO (PL), MARCÃO DA ACADEMIA (DEMOCRATAS), WAGNER BALIEIRO (PT), 

SÉRGIO CAMARGO (PSDB), PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PSDB), 

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

RITA (PSDB) e VALDIR ALVARENGA (SD).  

 

Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: MANINHO CEM 

POR CENTO (SD) – 18 horas; CYBORG (CIDADANIA) – 18 horas; JUVENIL 

SILVÉRIO (PSDB) – 18h01min; JULIANA FRAGA (PT) – 18h02min; WALTER 

HAYASHI (PSC) – 18h02min; DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA (PSDB) – 

18h02min; AMÉLIA NAOMI (PT) – 18h07min; DR. ELTON (MDB) – 18h29min; e 

ESDRAS ANDRADE (PODEMOS) – 19h11min. 

 

 

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 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 n°s 2613/2020 constante do Processo nº 4821/2020, do ver. Cyborg, 
que solicita à Prefeitura Municipal efetuar serviços de tapa-buracos, situado na rua 
Ademar Guedes de Oliveira, em frente ao número 171, Jardim Paulista; 2614/2020 
constante do Processo nº 4822/2020, do ver. Cyborg, que solicita à Prefeitura Municipal 
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efetuar serviço de poda severa e corte dos galhos localizadas na lateral do imóvel situado 
na avenida Cassiopeia, número 86, partindo desta até o número 618 da rua Tijuca, no 
bairro Jardim Satélite; 2615/2020 constante do Processo nº 4823/2020, do ver. Cyborg, 
que solicita à Prefeitura Municipal manutenção de bancos e substituição lixeiras 
quebradas no Parque Ecológico Hilto Martimiano Dias, situado no Jardim Satélite; 
2616/2020 constante do Processo nº 4824/2020, do ver. Cyborg, que solicita à Prefeitura 
Municipal serviço de nivelamento das sarjetas, localizadas na rua Tijuca, bairro Jardim 
Satélite; 2617/2020 constante do Processo nº 4825/2020, do ver. Cyborg, que solicita à 
Prefeitura Municipal estudo técnico para inserção de grades que possam inibir a travessia 
de pedestres no canteiro localizado na av. São João do n.º 1985 até a cabeceira da Ponte 
Estaiada Juana Blanco, no bairro Jardim Esplanada; 2618/2020 constante do Processo nº 
4826/2020, do ver. Cyborg, que solicita à Sabesp estudos técnicos para sanar ocorrências 
de afundamento asfáltico e trincamento de calçadas, no trecho situado entre os números 
552 ao 619 da rua Tijuca, no bairro Satélite; 2619/2020 constante do Processo nº 
4827/2020, do ver. Cyborg, que solicita à Prefeitura Municipal o serviço de ronda 
ostensiva da Guarda Municipal, no Parque Ecológico Hilto Martimiano Dias, situado no 
Jardim Satélite; 2620/2020 constante do Processo nº 4828/2020, do ver. Cyborg, que 
solicita à Prefeitura Municipal construção de calçada, para os terrenos públicos situados 
na avenida Possidônio José de Freitas, a partir do Gacc passando pela rua R. C. Cinco 
até as proximidades da avenida Maria de Lourdes Friggi, sentido centro-bairro, Urbanova; 
2621/2020 constante do Processo nº 4829/2020, do ver. Cyborg, que solicita à Prefeitura 
Municipal estudo técnico para coibir que motoqueiros (motoboys) continuem a trafegar 
pela contramão, da rotatória da avenida Rodrigues Reis Tuy até a avenida Jorge Zarur, no 
Jardim Aquarius; 2622/2020 constante do Processo nº 4830/2020, do ver. Cyborg, que 
solicita à Prefeitura Municipal estudos técnicos voltados para viabilizar o prolongamento 
do meio-fio existente no eixo de bifurcação da Ponte Estaiada Juana Blanco, localizado na 
descida da avenida São João sentido centro–bairro; 2623/2020 constante do Processo nº 
4838/2020, do ver. Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura urgente manutenção da Rua 
da Linha localizada no Jardim Nova Esperança (Banhado); 2624/2020 constante do 
Processo nº 4848/2020, do ver. Roberto do Eleven, que solicita à Prefeitura Municipal o 
aumento na realização de exames de Ressonância da Coluna Lombo-Sacra; 2625/2020 
constante do Processo nº 4849/2020, do ver. Roberto do Eleven, que solicita à Prefeitura 
Municipal a implantação de uma unidade de iluminação com braço e luminária, no final da 
viela conhecida como Ilda Pinto Reis, situada no nº 1.822 da Estrada Municipal Antônio 
Frederico Ozanan, Santa Hermínia; 2626/2020 constante do Processo nº 4850/2020, do 
ver. Sérgio Camargo, que solicita à Prefeitura os serviços de poda da copa e dos galhos 
da árvore em frente ao número 241 da rua Volans, no Jardim Satélite; 2627/2020 
constante do Processo nº 4851/2020, do ver. Sérgio Camargo, que solicita à Prefeitura os 
serviços de poda da copa e dos galhos da árvore em frente ao número 60 da rua Scutum, 
no Jardim Satélite; 2628/2020 constante do Processo nº 4852/2020, de sua autoria, que 
solicita à Prefeitura manutenção na estrada que dá acesso à Capela Santa Luzia, bairro 
São João; 2629/2020 constante do Processo nº 4853/2020, de sua autoria, que solicita à 
Prefeitura pintura de solo na Estrada Municipal Martins Guimarães, próximo ao número 
1.201, bairro Vila Tesouro; 2630/2020 constante do Processo nº 4854/2020, de sua 
autoria, que solicita à Prefeitura poda de árvore na rua Buenos Aires, em frente ao número 
323, bairro Vista Verde; 2631/2020 constante do Processo nº 4855/2020, de sua autoria, 
que solicita à Prefeitura instalação de câmera de monitoramento facial ao longo da rua 
Sete de Setembro, bairro-centro; 2632/2020 constante do Processo nº 4856/2020, de sua 
autoria, que solicita à Prefeitura instalação de câmera de monitoramento facial na ruas no 
entorno do Mercado Municipal, bairro-centro; 2633/2020 constante do Processo nº 
4862/2020, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos 
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Campos a urbanização da praça localizada entre a rua Gonçalo Soares e a Emei José 
Madureira Lebrão, no Jardim Mariana II; 2634/2020 constante do Processo nº 4863/2020, 
da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos que 
seja construído um playground no Jardim Santa Lúcia; 2635/2020 constante do Processo 
nº 4864/2020, do ver. Marcão da Academia, que solicita à Prefeitura Municipal a 
realização do serviço de poda de árvore na Rua Beijoeiros, no bairro Chácaras Pousada 
do Vale; 2636/2020 constante do Processo nº 4865/2020, da ver.ª Amélia Naomi, que 
solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos que seja construída uma quadra 
poliesportiva no Jardim Santa Lúcia; 2637/2020 constante do Processo nº 4866/2020, da 
ver.ª Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos a 
construção de uma quadra poliesportiva na área verde, localizada entre a rua Gonçalo 
Soares e a Emei José Madureira Lebrão, no Jardim Mariana II; e 2638/2020 constante do 
Processo nº 4867/2020, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São 
José dos Campos que seja implantada academia ao ar livre no Jardim Santa Lúcia; das 
Moções de nºs 54/2020 constante do Processo nº 4858/2020, do ver. Sérgio Camargo, 
que parabeniza a Assecre - Associação dos Empresários do Chácaras Reunidas, pela 
Campanha de Arrecadação de Alimentos para beneficiar as famílias em estado de 
vulnerabilidade durante a pandemia; e 55/2020 constante do Processo nº 4859/2020, do 
ver. Sérgio Camargo, que parabeniza as cooperativas com sede no município de São 
José dos Campos pela comemoração do Dia Internacional do Cooperativismo; e dos 
Requerimentos de nºs 1075/2020 constante do Processo nº 4833/2020, do ver. Wagner 
Balieiro, que requer à Prefeitura urgência no agendamento de cirurgia de retirada de útero 
para Juliana Rodrigues Ramos Amaro Domingues; 1076/2020 constante do Processo nº 
4839/2020, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita informações ao Poder Executivo Municipal 
sobre os procedimentos a serem adotados para aplicação dos recursos destinados em 
ações emergenciais de apoio ao setor cultural conforme prescreve a Lei Federal nº 
14.017, de 29 de junho de 2020, denominada Lei Aldir Blanc; 1077/2020 constante do 
Processo nº 4841/2020, do ver. Wagner Balieiro, da ver.ª Amélia Naomi e da ver.ª Juliana 
Fraga, que requer à Prefeitura providências legais para garantir a renovação dos contratos 
por tempo determinado dos professores PD da Fundhas durante o segundo semestre do 
ano de 2020 como forma de garantia de renda a esses profissionais em função da 
pandemia de coronavírus (Covid-19); 1078/2020 constante do Processo nº 4857/2020, do 
ver. Sérgio Camargo, que requer ao 1º BPM o policiamento preventivo e ostensivo na 
avenida Tívoli e viaduto localizado sobre o Anel Viário na rua José de Paula e 
adjacências, na Vila Bethânia; e 1079/2020 constante do Processo nº 4861/2020, da ver.ª 
Amélia Naomi, que solicita ao 46º Batalhão da Polícia Militar/I que intensifique o 
patrulhamento no bairro Campos de São José e região; e, ainda, o pedido de destaque na 
votação dos Requerimentos de nºs 1062/2020 constante do Processo nº 4722/2020, da 
ver.ª Juliana Fraga, que requer seja oficializado o Poder Executivo Municipal de São José 
dos Campos para firme convênio com os Policiais Militares, nos termos previstos na Lei 
Municipal n° 8940, de 16 de maio de 2013; e 1068/2020 constante do Processo nº 
4764/2020, da ver.ª Juliana Fraga, que requer seja oficializado o Poder Executivo 
Municipal de São José dos Campos para que informe e disponibilize a forma da 
regulamentação e destinação dos repasses de mais de um milhão recebidos pela Lei Aldir 
Blanc, que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem 
adotadas durante o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 
6, de 20 de março de 2020; bem como dos Requerimentos de nºs 1076/2020 e 
1077/2020, já citados. Às 18h12min tem início o processo de votação. Submetidas à 
apreciação do Plenário foram aprovadas por unanimidade as atas das sessões 
ordinárias realizadas nos dias 30 de junho de 2020 e 2 de julho de 2020. O sr. presidente, 
ver. ROBERTINHO DA PADARIA, retifica informação objeto de votação durante os 
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trabalhos da última quinta-feira, lendo a seguinte errata: “Informo que na 43ª Sessão 
Ordinária, realizada no dia 2 de julho de 2020, durante o processo de votação da 
tramitação da Emenda nº 1 protocolada fora do prazo no Projeto de Lei 352/2018 
constante do Processo 9265 de 2018, que ‘Institui e inclui no Calendário Oficial de Festas 
e Comemorações do Município de São José dos Campos a Virada Animal, a ser realizado 
no dia 4 de outubro.’, foi mencionado de maneira errônea o número do Processo 9265 de 
2018. Portanto, para todos os fins, onde lê-se ‘9625/2018’ considere-se ‘9265/2018’.” Em 
destaque a votação dos Requerimentos de nºs 1062/2020, 1068/2020, 1076/2020 e 
1077/2020, já citados. Rejeitados com 4 (quatro) votos favoráveis. O Plenário, 
consultado, aprova, em bloco e por unanimidade, as demais matérias constantes da 
pauta, bem como as demais matérias inclusas, já citadas. Foi deferido de plano o 
Requerimento de nº 1064/2020 constante do Processo nº 4738/2020, da ver.ª Renata 
Paiva, que requer licença da vereança no período de 18 de julho de 2020 a 30 de 
novembro de 2020, sem remuneração, nos termos do art. 76, III, do Regimento Interno 
desta Casa de Leis, e art. 37, inciso II, da Lei Orgânica do Município de São José dos 
Campos. Às 18h13min encerra-se o processo de votação. 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 primeiro orador 
inscrito, ver. Lino Bispo, pelo prazo regimental de 10 minutos. Ocupa a tribuna para fazer 
uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 1º, do Regimento Interno) o 
próximo orador inscrito, ver. Professor Calasans Camargo, pelo prazo regimental de 5 
minutos. 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. Zé Luís, pelo prazo regimental de 10 
minutos. Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 
92, § 1º, do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, ver. Sérgio Camargo, pelo prazo 
regimental de 5 minutos. 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. Juvenil Silvério, pelo 
prazo regimental de 10 minutos. Os trabalhos são suspensos. Reaberta a sessão, 
continuando na presidência o ver. ROBERTINHO DA PADARIA. 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. Wagner Balieiro, pelo prazo regimental de 10 minutos. Ocupam a tribuna para fazer 
uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 1º, do Regimento Interno) pelo 
prazo regimental de cinco minutos, cada um, respectivamente, os oradores inscritos, a 
saber: ver.ª Juliana Fraga, ver.ª Amélia Naomi e ver. Cyborg. A seguir, os presentes, em 
pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem póstuma à memória do sr. Luiz 
Donizeti Silva. Nada mais havendo a ser tratado, o sr. presidente, ver. JOSÉ DIMAS, 
declara encerrada a presente sessão ordinária. Isto se deu às 19h57min. Para constar, 
lavrar-se-á esta ata que será arquivada depois de cumpridas as formalidades regimentais 
de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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