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TRIGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

11 DE JUNHO DE 2019 

 

 

PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA 

SECRETÁRIO: MARCÃO DA ACADEMIA 

 
 

 

Aberta a sessão, às 17h57min, o sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede à 

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

CYBORG (PV), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), DR. ELTON (MDB), LINO BISPO (PL), 

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

MARCÃO DA ACADEMIA (PTB), AMÉLIA NAOMI (PT), JOSÉ DIMAS (PSDB), 

FLÁVIA CARVALHO (PRB), ROBERTINHO DA PADARIA (PPS), WALTER HAYASHI 

(PSC) e DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA (PSDB). 

 

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

ANDRADE (SD) – 17h57min, JULIANA FRAGA (PT) – 17h58min, ROBERTO DO 

ELEVEN (PRB) – 18 horas, WAGNER BALIEIRO (PT) – 18 horas, DULCE RITA 

(PSDB) – 18h02min, MANINHO CEM POR CENTO (PTB) – 18h03min, RENATA 

PAIVA (PSD) – 18h05min e VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h10min. 

 

 

Às 17h57min, havendo número regimental, o sr. presidente, ver. 
ROBERTINHO DA PADARIA, 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. Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo 
(conf. o Art. 92, § 1º, do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. Art. 
137, inciso V, do Regimento Interno) o primeiro orador inscrito, ver. Professor Calasans 
Camargo, pelo prazo regimental de dez minutos. Ocupa a tribuna para fazer uso da 
palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. o Art. 92, § 1º, do Regimento Interno) a próxima 
oradora inscrita, ver.ª Amélia Naomi, pelo prazo regimental de cinco minutos. Ocupam a 
tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. o Art. 92, § 1º, do 
Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. Art. 137, inciso V, do 
Regimento Interno) pelo prazo regimental de dez minutos, cada um, respectivamente, os 
oradores inscritos, a saber: o ver. Marcão da Academia e o ver. Cyborg. Os trabalhos são 
suspensos. Reaberta a sessão, continuando na presidência o ver. ROBERTINHO DA 
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PADARIA. O sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, informa que, nos termos 
regimentais, a votação das proposituras se dará de forma simbólica (conforme o artigo 
145 § 6.º – III do Regimento Interno da Câmara Municipal). A requerimento verbal 
formulado pelo ver. José Dimas, o Plenário, consultado, aprova por unanimidade o 
pedido de votação em bloco das matérias a serem submetidas à apreciação do Plenário; 
bem como o pedido de inclusão na pauta das indicações de nºs 4181/2019 constante do 
Processo nº 7170/2019, do ver. Cyborg, que solicita à Prefeitura Municipal nivelamento de 
guia no cruzamento da rua Benedito Pinotti com a rua João Stener, em frente ao nº 664, 
no bairro Urbanova; 4182/2019 constante do Processo nº 7172/2019, do ver. Sérgio 
Camargo, que solicita à Prefeitura a substituição e a ampliação do abrigo (ponto) de 
ônibus localizado nas proximidades da esquina das ruas Turmalina com Ceci no Jardim 
São José/Centro; 4183/2019 constante do Processo nº 7173/2019, do ver. Sérgio 
Camargo, que solicita à Prefeitura a implantação de travessia elevada junto a esquina das 
ruas Aparecida do Norte com Guaratinguetá na Vila Letônia; 4184/2019 constante do 
Processo nº 7174/2019, do ver. Sérgio Camargo, que solicita à Prefeitura a poda da 
árvore localizada na altura do número 83 da rua 15 de Outubro, defronte à E. E. João 
Ferreira dos Santos, no Jardim das Cerejeiras; 4185/2019 constante do Processo nº 
7175/2019, do ver. Sérgio Camargo, que solicita à Prefeitura a realização de estudo 
técnico visando a implantação de travessia elevada defronte ao IMI João Lopes Simões 
(localizado à Praça Alexandre Magno), no Jardim Oriente; 4186/2019 constante do 
Processo nº 7177/2019, do ver. Sérgio Camargo, que solicita à Prefeitura a implantação 
de sinalização de trânsito de solo delimitando o estacionamento do transporte escolar 
junto à rua Roseira, na Vila Letônia; 4187/2019 constante do Processo nº 7178/2019, do 
ver. Sérgio Camargo, que solicita à Prefeitura a realização de estudo técnico visando a 
implantação de sinalização de trânsito de solo de carga e descarga defronte ao número 34 
da rua Roseira, na Vila Letônia; 4188/2019 constante do Processo nº 7185/2019, da ver.ª 
Flávia Carvalho, que solicita à Prefeitura a construção de boca de lobo na rua Antenor da 
Silva Maia, no bairro 31 de Março; 4189/2019 constante do Processo nº 7188/2019, da 
ver.ª Flávia Carvalho, que solicita à Prefeitura o fechamento de um buraco em frente à 
UBS do Jardim Oriente, situado na rua Senju Ota, nº 40, no Jardim Terras do Sul; 
4190/2019 constante do Processo nº 7189/2019, da ver.ª Flávia Carvalho, que solicita à 
Prefeitura colocação de uma lombada na Avenida Dois, no bairro Pinheirinho dos 
Palmares; 4191/2019 constante do Processo nº 7200/2019, do ver. Cyborg, que solicita à 
Prefeitura Municipal serviço de manutenção na comunidade Beira Rio, no bairro 
Urbanova; e 4192/2019 constante do Processo nº 7201/2019, do ver. Cyborg, que solicita 
à Prefeitura Municipal o serviço de tapa-buraco na Av. Shishima Hifume sentido centro – 
bairro, no Urbanova, nas proximidades do loteamento Morada da Serra; das moções de 
nºs 54/2019 constante do Processo nº 7179/2019, da ver.ª Amélia Naomi, que 
cumprimenta o arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, pela passagem dos 25 
anos de ordenação episcopal, ocorrida no último dia 5 de junho de 2019; 55/2019 
constante do Processo nº 7196/2019, do ver. Dr. Elton, que manifesta contrariedade ao 
PL n° 672/19, que altera a Lei n° 7.716, de 5 de janeiro de 1989; 56/2019 constante do 
Processo nº 7199/2019, do ver. Cyborg, que congratula-se com o Cephas – Centro de 
Educação Profissional Hélio Augusto de Souza, pelo aniversário de 19 anos da sua 
fundação; e 57/2019 constante do Processo nº 7202/2019, da ver.ª Renata Paiva, que 
manifesta repúdio ao projeto de lei que altera as regras de trânsito no que diz respeito ao 
fim da multa para motoristas que transportarem crianças de zero a sete anos e meio sem 
dispositivos de retenção, as chamadas cadeirinhas; e dos requerimentos de nºs 
1753/2019 constante do Processo nº 7171/2019, do ver. Cyborg, que solicita informações 
da desativação da agência do correio da av. São João, 69, Jardim Apolo, no bairro 
Esplanada, em São José dos Campos, para subsidiar as indagações de munícipes; 
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1754/2019 constante do Processo nº 7176/2019, do ver. Sérgio Camargo, que requer ao 
DER a revitalização da sinalização de trânsito de solo em toda a extensão joseense da 
Rodovia SP 66; 1755/2019 constante do Processo nº 7183/2019, da ver.ª Flávia Carvalho, 
que solicita à Prefeitura agendamento de exame de USG Endoscópico Gástrico para 
Kiyoshi Okamura, conforme CRA 199470; 1756/2019 constante do Processo nº 
7184/2019, da ver.ª Flávia Carvalho, que solicita ao 46º Batalhão da Polícia Militar rondas 
ostensivas nos endereços: rua Bacabal, rua Pimenteiras, Rua Olinda e rua Icatu, nos 
bairros do Parque Industrial e 31 de Março; 1757/2019 constante do Processo nº 
7186/2019, da ver.ª Flávia Carvalho, que solicita à Prefeitura o agendamento de cirurgia 
ortopédica no ambulatório da Vila Industrial para Jair José Molina, nascido no dia 
28/01/1953, conforme CRA 698049; 1758/2019 constante do Processo nº 7187/2019, da 
ver.ª Flávia Carvalho, que solicita à Prefeitura vaga para Vivian dos Santos Sales Santana 
na EMEF Professora Jacyra Vieira Baracho; 1759/2019 constante do Processo nº 
7190/2019, da ver.ª Flávia Carvalho, que solicita ao 1º Batalhão da Polícia Militar rondas 
ostensivas na avenida Joaquim Moreira Ávila, próximo ao nº 103, no bairro Jardim Minas 
Gerais, no período das 19h às 00h; e 1760/2019 constante do Processo nº 7194/2019, do 
ver. Marcão da Academia, que parabeniza a Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida 
da Prefeitura Municipal pelo evento Circuito Intercentros de Natação, ocorrido no dia 9 de 
junho de 2019. Às 19h19min tem início o processo de votação. Submetidas à 
apreciação do Plenário foram aprovadas por unanimidade as atas das sessões 
ordinárias realizadas no dia 30 de maio de 2019, no dia 4 de junho de 2019 e no dia 6 de 
junho de 2019, bem como as atas das sessões solenes realizadas no dia 31 de maio de 
2019 e no dia 5 de junho de 2019. O Plenário, consultado, aprova, em bloco e por 
unanimidade, as matérias constantes da pauta, bem como as matérias inclusas, já 
citadas. Às 19h20min encerra-se o processo de votação. A seguir, os presentes, em 
pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem póstuma à memória do sr. 
Sebastião Marcondes e da sr.ª Maria Aparecida da Silva. Nada mais havendo a ser 
tratado, o sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, declara encerrada a presente 
sessão ordinária. Isto se deu às 19h21min. Para constar, lavrar-se-á esta ata que será 
arquivada depois de cumpridas as formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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