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QUADRAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA 

QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

30 DE JUNHO 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 LUÍS (PSD), JOSÉ DIMAS (PSDB), LINO BISPO 

(PL), WAGNER BALIEIRO (PT), CYBORG (CIDADANIA), MARCÃO DA ACADEMIA 

(DEMOCRATAS), PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PSDB), MANINHO CEM 

POR CENTO (SD), ROBERTO DO ELEVEN (PSDB), WALTER HAYASHI (PSC), 

FLÁVIA CARVALHO (REPUBLICANOS) e JUVENIL SILVÉRIO (PSDB). 

Presente o ver. ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: JULIANA FRAGA 

(PT) – 18h02min; DULCE RITA (PSDB) – 18h06min; DR. ELTON (MDB) – 18h10min; 

AMÉLIA NAOMI (PT) – 18h10min; ESDRAS ANDRADE (PODEMOS) – 18h19min; 

VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h28min; e DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA 

(PSDB) – 18h46min. 

 

 

Às 17h59min, havendo número regimental, o sr. presidente, ver. 
ROBERTINHO DA PADARIA, declara aberta a presente sessão ordinária, dedicada ao 
EXPEDIENTE, cuja pauta de indicações, moção, 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. Ocupa a tribuna para fazer uso da 
palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 1º, do Regimento Interno) o primeiro 
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.  Juvenil Silvério, 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, 
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respectivamente, os oradores inscritos, a saber: ver.ª Amélia Naomi, ver.ª Dulce Rita e 
ver. José Dimas. 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.  Dr. Elton, pelo prazo 
regimental de 10 minutos. Registrada, em ata,  a presença do ver. Robertinho da Padaria, 
conf. retificação feita pelo sr. presidente. 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 e ver. Sérgio Camargo. 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. 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 2505/2020 constante do Processo nº 4622/2020, do ver.  
Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura substituição de lâmpada queimada na rua Barra 
Mansa, em frente ao nº 249, no bairro Chácaras Araújo;  2506/2020 constante do 
Processo nº 4623/2020, do ver.  Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura estudos para 
implantação de lombada ou medidas que visem reduzir velocidade na rua México, altura 
do nº 400, no bairro Vista Verde; 2507/2020 constante do 4624/2020, do ver. Wagner 
Balieiro, que solicita à Prefeitura serviços de limpeza na área verde na rua Corifeu de 
Azevedo Marques, em frente aos condomínios Splendor Blue e Grand Splendor, no bairro 
Jardim das Indústrias; 2508/2020 constante do Processo nº 4625/2020, do ver.  Wagner 
Balieiro, que solicita à Prefeitura serviços de tapa-buracos na rua Engº Nelson Martins, no 
bairro Santa Lúcia; 2509/2020 constante do Processo nº 4626/2020, do ver.  Wagner 
Balieiro, que solicita à Prefeitura serviços de melhorias e manutenção (nivelamento, 
cascalhamento e terraplanagem) da Travessa das Águas Claras, no bairro Roncador; 
2510/2020 constante do Processo nº 4627/2020, do ver.  Wagner Balieiro, que solicita à 
Prefeitura serviços de destoca e manutenção da calçada na avenida Paraíso, nº 365, no 
bairro Jardim Paraíso; 2511/2020 constante do Processo nº 4630/2020, do ver.  Juvenil 
Silvério, que solicita à Prefeitura Municipal a implantação de iluminação pública na rua 
Paulo Liberato Cursino, próximo ao nº 213, no bairro Residencial São Francisco;  
2512/2020  constante do Processo nº  4633/2020, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à 
Prefeitura Municipal enviar equipe para fiscalizar caminhões estacionados na rua Mário 
Campos, Vila Tesouro; 2513/2020  constante do Processo nº  4635/2020, da ver.ª Dulce 
Rita, que solicita à Prefeitura Municipal manutenção no asfalto da rua Sergipe – Vila São 
Pedro; 2514/2020  constante do Processo nº  4637/2020, da ver.ª Amélia Naomi, que 
solicita à Prefeitura Municipal estudos para a construção de uma Unidade Básica de 
Saúde (UBS) na região dos bairros Santa Lúcia, Ebenezer e Recanto Chácara do Sol, 
zona leste da cidade; 2515/2020  constante do Processo nº  4638/2020, da ver.ª Amélia 
Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal estudos para a construção de uma escola e 
uma creche na região dos bairros Santa Lúcia, Ebenezer e Recanto Chácara do Sol, zona 
leste da cidade; 2516/2020 constante do Processo nº 4644/2020, do ver.  Wagner Balieiro, 
que solicita à Prefeitura serviços de colocação de proteção em acrílico nos balcões de 
atendimento das Unidades Básicas de Saúde do Município – UBS, visando à proteção 
contra a contaminação pelo coronavírus; 2517/2020  constante do Processo nº  
4645/2020, do ver.  Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura serviços de colocação de 
proteção em acrílico nos balcões de atendimento do Ambulatório da Mulher, localizado à 
rua Saigiro Nakamura, 540, Vila Industrial, visando à proteção dos servidores municipais e 
munícipes contra a contaminação pelo coronavírus; 2518/2020  constante do Processo nº  
4647/2020, do ver.  Dilermando Dié de Alvarenga, que solicita à Prefeitura Municipal a 
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realização do serviço de poda de árvore, na rua Batatais, defronte ao nº 158, Bosque dos 
Eucaliptos; 2519/2020  constante do Processo nº  4648/2020, da ver.ª Dulce Rita, que 
pede à Prefeitura Municipal estudo para ampliação de vazão de água em bocas de lobo 
na avenida Pedro Friggi defronte com a Rua dos Lírios, nº 959, no bairro Jardim 
Motoroma; 2520/2020  constante do Processo nº  4649/2020, da ver.ª Dulce Rita, que 
pede à Prefeitura Municipal ampliação da galeria de águas pluviais no ponto final da rua 
Felício Jabur Nasser, no Residencial Galo Branco; 2521/2020  constante do Processo nº  
4651/2020, da ver.ª Dulce Rita, que pede à Prefeitura Municipal manutenção em 
afundamento de asfalto na rua Benedito Andrade, defronte ao nº 271, no Residencial Galo 
Branco; 2522/2020  constante do Processo nº 4652/2020, da ver.ª Dulce Rita, que pede à 
Prefeitura Municipal implantação de tachões na ilha localizada no cruzamento da avenida 
Geraldo Fernandes da Silva com a rua Chico Buquira, no Residencial Galo Branco; 
2523/2020 constante do Processo nº 4653/2020, da ver.ª Dulce Rita, que pede à 
Prefeitura Municipal manutenção em sinalização de solo e implantação de sinalização de 
trânsito por toda extensão da Rua dos Lírios entre a E. E. Professor Alceu Maynard Araújo 
até o número 809, no bairro Jardim Motorama; 2524/2020 constante do Processo nº 
4654/2020, da ver.ª Dulce Rita, que pede à Prefeitura Municipal estudo para implantação 
de travessia elevada entre a Rua dos Lírios e dos Miosótis, ao lado da E. E. Professor 
Alceu Maynard Araújo, no bairro Jardim Motorama; 2525/2020 constante do Processo nº 
4655/2020, da ver.ª Dulce Rita, que pede à Prefeitura Municipal limpeza das bocas de 
lobo localizadas na Rua dos Lírios, altura dos números 955 e 959, no bairro Jardim 
Motorama; e 2526/2020 constante do Processo 4661/2020, da ver.ª Amélia Naomi, que 
solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos que seja implantada uma 
lombada na rua Marcos Cristófalo, no bairro Pinheirinho dos Palmares II; e dos 
Requerimentos de nºs 1028/2020 constante do Processo nº 4628/2020, do ver.  Juvenil 
Silvério, que pede ao 46º Batalhão da Polícia Militar intensificar as rondas ostensivas, com 
abordagem, nos bairros Jardim Santa Fé e Vila Rica; 1029/2020 constante do Processo nº 
4629/2020, do ver.  Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura urgência no agendamento de 
consulta com dermatologista para Maria Thereza; 1030/2020 constante do Processo nº 
4631/2020, do ver.  Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura urgência no agendamento de 
exame de ressonância magnética de tornozelo para Maria de Lourdes Costa de Oliveira; 
1031/2020 constante do Processo nº 4632/2020, do ver.  Juvenil Silvério, que solicita à 
EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A a substituição de um poste de madeira 
localizado na rua Bolívia, em frente ao nº 144, bairro Capuava; 1032/2020 constante do 
Processo nº 4634/2020, da ver.ª Dulce Rita, que parabeniza e agradece pelos serviços 
prestados, a funcionária da UBS Licélia Maria de Souza; 1033/2020 constante do 
Processo nº 4636/2020, da ver.ª Dulce Rita, que parabeniza e agradece o Instituto Brantz 
e Instituto EDP, que muito contribuem ao combate à Covid-19 em São José dos Campos; 
1034/2020 constante do Processo nº 4639/2020, da ver.ª Dulce Rita, que parabeniza e 
agradece pelos serviços prestados de Lucimaria Rodrigues dos Santos Marques; 
1035/2020 constante do Processo nº 4640/2020, da ver.ª Dulce Rita, que parabeniza e 
agradece os serviços prestados por Simone Aparecida Ribeiro de Oliveira; 1036/2020 
constante do Processo nº 4641/2020, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura 
Municipal de São José dos Campos o agendamento de especialista vascular angiologista 
para a sr.ª Wanda Maria Mendes dos Santos, CRA 928693; 1037/2020 constante do 
Processo nº 4642/2020, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita informações ao Poder 
Executivo Municipal, para que esclareça sobre o fornecimento do kit composto por um 
equipo azul e frasco para alimentação enteral, fornecido pela secretaria de saúde aos 
pacientes dependentes dos equipamentos para consecução da sua dieta; 1038/2020 
constante do Processo nº 4643/2020, do ver.  Wagner Balieiro, que requer informações à 
Prefeitura sobre os pagamentos realizados e ainda a realizar para as desapropriações 
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visando a construção da Via Cambuí; 1039/2020 constante do Processo nº 4650/2020, da 
ver.ª Dulce Rita, que parabeniza e agradece pelos serviços prestados de Regiane 
Gonçalves; 1040/2020 constante do Processo nº 4656/2020, da ver.ª Amélia Naomi, que 
solicita ao Governo do Estado de São Paulo estudos urgentes para a construção de uma 
escola de Ensino Médio na região dos bairros Santa Lúcia, Ebenezer e Recanto Chácara 
do Sol, zona leste da cidade, em São José dos Campos/SP; 1041/2020 constante do 
Processo nº 4657/2020, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita ao Instituto de Previdência do 
Servidor Municipal de São José dos Campos – IPSM que antecipe a primeira parcela do 
décimo terceiro salário dos servidores (as) aposentados (as) e pensionistas para o dia 16 
de julho do corrente; 1042/2020 constante do Processo nº 4658/2020, da ver.ª Amélia 
Naomi, que solicita ao Instituto de Previdência do Servidor Municipal de São José dos 
Campos – IPSM informações sobre o número de servidores (as) aposentados e 
pensionistas tiveram o salário negativo neste mês de junho de 2020; 1043/2020 constante 
do Processo nº 4659/2020, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de 
São José dos Campos o agendamento de fonoaudiólogo para o menor Brayan Thomas 
Dantas Rolim, CRA 990182; e 1044/2020 constante do Processo nº 4660/2020, da ver.ª 
Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos que faça a 
testagem de Covid-19 em todos os trabalhadores que estão na linha de frente das 
agências bancárias do município; e o pedido de destaque na votação do Requerimento de 
nº 1017/2020 constante do Processo nº 4512/2020, da ver.ª Juliana Fraga, que requer 
seja oficializado o Poder Executivo Municipal de São José dos Campos para que inclua, 
no regulamento da operação técnica do Serviço de Transporte Coletivo do Município de 
São José dos Campos, a possibilidade dos professores da rede de educação pública 
terem direito ao desconto de 50% (cinquenta por cento) nas viagens realizadas, 
exclusivamente, para fins do exercício da profissão; bem como  dos Requerimentos de nºs 
1018/2020, 1037/2020, 1038/2020, 1041/2020, 1042/2020 e 1044/2020, já citados; e, 
ainda,  o pedido de antecipação, com início às 10 horas, da sessão ordinária do dia 9 de 
julho de 2020 (Req. 1045/2020 – Proc. nº 4662/2020). Às 19h15min tem início o 
processo de votação. Submetidas à apreciação do Plenário foram aprovadas por 
unanimidade as atas das sessões ordinárias realizadas nos dias 23 e 25 de junho de 
2020. Em destaque a votação dos Requerimentos de nºs 1017, 1018, 1037, 1038, 1041, 
1042 e 1044, 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 matérias inclusas, já citadas. Às 19h20min encerra-se o processo 
de votação. Nada mais havendo a ser tratado, o sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA 
PADARIA, declara encerrada a presente sessão ordinária. Isto se deu às 19h20min. Para 
constar, lavrar-se-á esta ata que será arquivada depois de cumpridas as formalidades 
regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.  
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