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TRIGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA 

QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

26 DE MAIO DE 2020 

 

PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA e 

MARCÃO DA PADARIA  

SECRETÁRIO: MARCÃO DA ACADEMIA 

 
 

Aberta a sessão, às 17h56min, o sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede à 

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

CYBORG (CIDADANIA), LINO BISPO (PL), ZÉ LUÍS (PSD), FLÁVIA CARVALHO 

(REPUBLICANOS), WAGNER BALIEIRO (PT), MARCÃO DA ACADEMIA 

(DEMOCRATAS), MANINHO CEM POR CENTO (SD), ROBERTO DO ELEVEN 

(PSDB), SÉRGIO CAMARGO (PSDB), DULCE RITA (PSDB), ROBERTINHO DA 

PADARIA (CIDADANIA), DR. ELTON (MDB), JOSÉ DIMAS (PSDB) e DILERMANDO 

DIÉ DE ALVARENGA (PSDB). 

 

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

(PT) – 17h56min; PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PSDB) – 17h57min; 

JUVENIL SILVÉRIO (PSDB) – 17h59min; AMÉLIA NAOMI (PT) – 18h13min; VALDIR 

ALVARENGA (SD) – 18h25min; e ESDRAS ANDRADE (PODEMOS) – 18h37min. 

 

 

Às 17h56min, havendo número regimental, o sr. presidente, ver. 
ROBERTINHO DA PADARIA, declara aberta a presente sessão ordinária, dedicada ao 
EXPEDIENTE, cuja pauta de indicações, 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 dez minutos, cada um, 
respectivamente, os oradores inscritos, a saber: ver. Lino Bispo, Wagner Balieiro e ver. Dr. 
Elton. 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 uma, 
respectivamente, as oradoras inscritas, a saber: ver.ª Juliana Fraga e ver.ª Dulce Rita. 
Assume a presidência o ver. MARCÃO DA ACADEMIA, que dá continuidade aos 
trabalhos. Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 
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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 reassume a secretaria dos trabalhos o ver. Marcão 
da Academia. 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 1816/2020 constante do Processo nº 3498/2020, de sua autoria, que 
solicita à Prefeitura corte de raiz da árvore localizada na rua Adilson Aparecido da Silva, 
em frente ao nº 70, bairro Residencial São Francisco; 1817/2020 constante do Processo 
nº 3499/2020, da ver.ª Dulce Rita, que pede à Prefeitura Municipal rebaixamento de guia e 
implantação de rampa de acessibilidade, no ponto de ônibus localizado na avenida 
Camerino Pereira dos Santos, frente ao n° 15718, no Jardim Motorama (saída da 
passarela); 1818/2020 constante do Processo nº 3501/2020, da ver.ª Dulce Rita, que pede 
à Prefeitura Municipal implantação de iluminação pública na área verde localizada na rua 
Juvenal dos Santos, altura do nº 40, no Residencial Galo Branco; 1819/2020 constante do 
Processo nº 3502/2020, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal enviar 
equipe para realizar manutenção e pintura dos bancos implantados na Praça Jair 
Quadros, localizada na rua Mar Del Plata  –  Jardim América; 1820/2020 constante do 
Processo nº 3503/2020, da ver.ª Dulce Rita, que pede à Prefeitura Municipal retirada de 
raiz após remoção de duas árvores na rua Angélica de Barros Porto, esquina com a rua 
Benedito Lopes Chaves, fronte ao nº 111, no Jardim Itapuã; 1821/2020 constante do 
Processo nº 3504/2020, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal enviar 
equipe para pintura do playground, na Praça Jair Quadros, localizada na rua Mar Del Plata  
–  Jardim América; 1822/2020 constante do Processo nº 3505/2020, da ver.ª Dulce Rita, 
que solicita à Prefeitura Municipal fiscalização em terreno particular, localizado na rua 
Domício da Gama, ao lado do n° 141  –  Eugênio de Melo; 1823/2020 constante do 
Processo nº 3506/2020, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal fiscalização 
de trânsito na rua Virgílio Alves de Oliveira  –  Jardim Itapuã; 1824/2020 constante do 
Processo nº 3507/2020, da ver.ª Dulce Rita, que pede à Prefeitura Municipal implantação 
de grade de proteção de lâmpada de LED na viela e no Playground localizado na rua José 
Luiz Porto, altura do nº 312, no Residencial da Ribeira; 1825/2020 constante do Processo 
nº 3508/2020, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal implantar rampa de 
acesso na rua Joaquim Nabuco, frente ao n° 77  –  Jardim Bela Vista; 1826/2020 
constante do Processo nº 3509/2020, da ver.ª Dulce Rita, que pede à Prefeitura Municipal 
implantação de canaletas por toda extensão da Travessa Caetano Bento da Silva, no 
Capão Grosso; 1827/2020 constante do Processo nº 3510/2020, da ver.ª Dulce Rita, que 
solicita à Prefeitura Municipal enviar equipe para troca de lâmpadas na avenida João 
Rodolfo Castelli, altura do n° 4085 –  bairro Putim, que estão queimadas. Protocolo n° 
3990812; 1828/2020 constante do Processo nº 3511/2020, da ver.ª Dulce Rita, que pede à 
Prefeitura Municipal equipe tapa-buraco na rua das Marulas, fronte ao Condomínio 
Pastori, sob o protocolo nº 3915335, no Residencial Frei Galvão; 1829/2020 constante do 
Processo nº 3512/2020, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal enviar 
equipe para realizar a supressão de uma árvore localizada na avenida Francisco José 
Longo esquina com a rua Maestro Egídio Pinto, altura dos n°s 165 e 171 –  Centro; 
1830/2020 constante do Processo nº 3513/2020, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à 
Prefeitura Municipal enviar equipe para realizar serviços de manutenção na Travessa 
Assílio Xavier de Souza, 9356 - bairro Olaria, no Jaguari –  Zona Norte; 1831/2020 
constante do Processo nº 3514/2020, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à Prefeitura 
Municipal enviar equipe para realizar serviços de limpeza de boca de lobo localizado 
frente à rua Trinta e Cinco, n° 17  –  Conjunto Residencial Dom Pedro II. Protocolo n° 
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3962452; 1832/2020 constante do Processo nº 3515/2020, da ver.ª Dulce Rita, que solicita 
à Prefeitura Municipal implantação de lâmpadas de LED, na Praça Jair Quadros, 
localizada na rua Mar Del Plata  –  bairro Jardim América; 1833/2020 constante do 
Processo nº 3516/2020, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal enviar 
equipe para realizar conserto de calçada na rua Trinta e Cinco, frente ao n° 17  –  
Conjunto Residencial Dom Pedro II. Protocolo n° 3962451; 1834/2020 constante do 
Processo nº 3517/2020, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal os serviços 
de manutenção na iluminação da quadra de esportes existente na área verde denominada 
Praça Jornalista João Boueri  –  Bairro Santa Luzia; 1835/2020 constante do Processo nº 
3518/2020, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal enviar equipe para 
realizar serviços de poda, com cesto, em uma árvore existente, na Rua Trinta e Cinco, 
frente ao n° 17  –  Conjunto Residencial Dom Pedro II; 1836/2020 constante do Processo 
nº 3519/2020, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal implantar lâmpadas 
de LED, na avenida João Rodolfo Castelli, próximo ao n° 4085  –  bairro Putim. Protocolo 
n° 3990813; 1837/2020 constante do Processo nº 3520/2020, da ver.ª Dulce Rita, que 
pede à Prefeitura Municipal equipe tapa-buraco em toda extensão da rua Benedita dos 
Santos Leite em Eugênio de Melo; 1838/2020 constante do Processo nº 3522/2020, da 
ver.ª Dulce Rita, que pede à Prefeitura Municipal a higienização dos bebedouros 
existentes na Praça Presidente Kennedy, no Centro; 1839/2020 constante do Processo nº 
3523/2020, da ver.ª Dulce Rita, que pede à Prefeitura Municipal serviço de capina e 
roçada por toda extensão da Estrada Municipal Joel de Paula, no Capão Grosso; 
1840/2020 constante do Processo nº 3524/2020, da ver.ª Dulce Rita, que pede à 
Prefeitura Municipal equipe do caminhão fumacê por toda extensão do Bairro Jardim 
Pararangaba; 1841/2020 constante do Processo nº 3525/2020, da ver.ª Dulce Rita, que 
pede à Prefeitura Municipal vistoria para melhoria em escoamento d'água no bueiro 
localizado na rua José Leite Filho, altura do nº 15, no bairro Jardim Santa Maria; 
1842/2020 constante do Processo nº 3526/2020, da ver.ª Dulce Rita, que pede à 
Prefeitura Municipal equipe tapa-buraco na rua Benedito Andrade, altura do nº 109, no 
Residencial Galo Branco; 1843/2020 constante do Processo nº 3527/2020, da ver.ª Dulce 
Rita, que pede à Prefeitura Municipal equipe tapa-buraco em toda extensão da rua Santo 
Ângelo no Bairro Buquirinha (sentido entrada peixe vivo); 1844/2020 constante do 
Processo nº 3528/2020, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal implantar 
asfaltamento na Rua 14, do bairro Jardim Majestic, vez que a via é de terra; 1845/2020 
constante do Processo nº 3529/2020, do ver. Marcão da Academia, que solicita à 
Prefeitura Municipal a realização do serviço de dedetização contra formigueiros na Praça 
José Henrique, no bairro Parque Industrial; 1846/2020 constante do Processo nº 
3530/2020, do ver. Marcão da Academia, que solicita à Prefeitura Municipal a realização 
do serviço de corte de raiz na Rua das Acácias, no bairro Vila Nair; 1847/2020 constante 
do Processo nº 3531/2020, do ver. Juvenil Silvério, que solicita à Prefeitura Municipal 
estudos no sentido de continuar a pavimentação da avenida Canadá, bairro Capuava; 
1848/2020 constante do Processo nº 3532/2020, do ver. Juvenil Silvério, que solicita à 
Prefeitura Municipal a implantação de iluminação pública na Estrada Municipal do Cajuru, 
n° 1645, no bairro Recanto dos Tamoios; 1849/2020 constante do Processo nº 3534/2020, 
do ver. Lino Bispo, que solicita à Prefeitura a recuperação da calçada, em diversos 
pontos, no entorno da Praça Aldo Pires, no Conjunto Residencial Trinta e Um de Março, 
principalmente do trecho que vai do número 194 ao 874; 1850/2020 constante do 
Processo nº 3535/2020, do ver. Lino Bispo, que solicita à Prefeitura a colocação de 
piquetes no ponto de ônibus situado na esquina da rua Professor Gordiano de Faria, com 
a avenida Leonor de Almeida Ribeiro Souto, no Residencial União; 1851/2020 constante 
do Processo nº 3538/2020, do ver. José Dimas, que solicita à Prefeitura revitalização da 
Praça Leda Santos de Fátima Rodrigues, bairro Vila Tesouro; 1852/2020 constante do 
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Processo nº 3539/2020, do ver. José Dimas, que solicita à Prefeitura estudos para 
melhoria na sinalização de solo e placas indicativas na Estrada Municipal Martins 
Guimarães, próximo ao nº 1320, bairro Vila Tesouro; 1853/2020 constante do Processo nº 
3540/2020, de sua autoria, que solicita à Prefeitura revitalização e adequação na entrada 
do parque Municipal de São Francisco Xavier; 1854/2020 constante do Processo nº 
3541/2020, de sua autoria, que solicita à Prefeitura capina e limpeza por toda a extensão 
da Estrada Municipal Martins Guimarães, bairro Vila Tesouro; 1855/2020 constante do 
Processo nº 3546/2020, da ver.ª Dulce Rita, que Pede à Prefeitura Municipal implantação 
de capa asfáltica em toda extensão da Rua 14, no bairro Majestic; 1856/2020 constante 
do Processo nº 3548/2020, do ver. Juvenil Silvério, que solicita à Prefeitura Municipal a 
implantação de iluminação pública na avenida João Rodolfo Castelli, próximo ao nº 157, 
na alça de acesso para a Estrada Guido Fontegalant Pessotto, Jardim do Lago; 
1857/2020 constante do Processo nº 3554/2020, da ver.ª Dulce Rita, que pede à 
Prefeitura Municipal desratização por toda extensão da rua Robson Ricardo da Silva, no 
bairro Jardim Santa Inês III; 1858/2020 constante do Processo nº 3556/2020, da ver.ª 
Dulce Rita, que pede à Prefeitura Municipal vistoria em poste com emaranhado de fios 
fronte à residência localizada na rua Chico Buquira, nº 56, no Residencial Galo Branco; 
1859/2020 constante do Processo nº 3557/2020, da ver.ª Dulce Rita, que pede à 
Prefeitura Municipal manutenção em lâmpadas apagadas na quadra esportiva localizada 
na Praça Jornalista João Boueri  –  Santa Luzia, sob protocolo via 156 nº 4017945; 
1860/2020 constante do Processo nº 3566/2020, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à 
Prefeitura Municipal serviços de manutenção e melhorias da iluminação e segurança 
pública da Praça Pastor Enoque Luciano da Silva, no Parque Santa Rita / Jardim da 
Granja, região sudeste da cidade; e 1861/2020 constante do Processo nº 3575/2020, do 
ver. Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura serviços de poda severa da árvore 
localizada na rua Maria Tereza Cardoso Batista, nº 202, no bairro Jardim Imperial; e dos 
Requerimentos de nºs 813/2020 constante do Processo nº 3500/2020, da ver.ª Dulce Rita, 
que parabeniza e agradece ao Tiro de Guerra de São José dos Campos, que muito 
contribui para o combate à Covid-19 na nossa cidade; 814/2020 constante do Processo nº 
3521/2020, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à EDP São Paulo Distribuidora de Energia S/A 
enviar equipe para realizar poda de galhos na fiação de uma árvore localizada na rua 
Trinta e Cinco, frente ao n° 17  –  Conjunto Residencial Dom Pedro II; 815/2020 constante 
do Processo nº 3544/2020, do ver. Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura informações 
sobre a justificativa do uso de recursos federais destinados ao combate à pandemia de 
coronavírus para a terceirização de Unidades Básicas de Saúde; 816/2020 constante do 
Processo nº 3545/2020, da ver.ª Dulce Rita, que registra aposentadoria de Gilberto da 
Silva, Auxiliar de Serviços Gerais, da Secretaria de Mobilidade Urbana; 817/2020 
constante do Processo nº 3547/2020, da ver.ª Dulce Rita, que registra aposentadoria de 
Getúlio Alves Soares, Médico 20H, da Secretaria de Saúde; 818/2020 constante do 
Processo nº 3549/2020, da ver.ª Dulce Rita, que registra aposentadoria de Vilson Teixeira, 
Auxiliar de Serviços Gerais, da Secretaria de Manutenção da Cidade; 819/2020 constante 
do Processo nº 3550/2020, da ver.ª Dulce Rita, que registra aposentadoria de Pedro Luís 
dos Santos, Professor I, da Secretaria de Educação e Cidadania; 820/2020 constante do 
Processo nº 3551/2020, do ver. Juvenil Silvério, que solicita à EDP São Paulo 
Distribuidora de Energia S/A a substituição de um poste de madeira localizado na rua 
Nepomuceno, em frente ao nº 61, no Jardim Santa Fé; 821/2020 constante do Processo 
nº 3552/2020, da ver.ª Dulce Rita, que registra aposentadoria de Adriana de Fátima 
Moreira de Lima, Professor I, da Secretaria de Educação e Cidadania; 822/2020 constante 
do Processo nº 3553/2020, da ver.ª Dulce Rita, que registra aposentadoria de Ricardo 
Matheus, Professor II, da Secretaria de Educação e Cidadania; 823/2020 constante do 
Processo nº 3555/2020, do ver. Juvenil Silvério, que solicita à EDP São Paulo 
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Distribuidora de Energia S/A a substituição de dois postes de madeira localizados na rua 
Moacir de Siqueira, em frente ao nº 287, e outro na avenida José Gonçalves de Campos, 
nº 421, no bairro Jardim São Leopoldo; 824/2020 constante do Processo nº 3558/2020, da 
ver.ª Dulce Rita, que registra aposentadoria de Marlúcia Maria Vilela Lima, Assistente de 
Enfermagem nível I, da Secretaria de Saúde; 825/2020 constante do Processo nº 
3559/2020, do ver. Juvenil Silvério, que solicita à EDP São Paulo Distribuidora de Energia 
S/A a substituição de um poste de madeira localizado na Travessa 12, em frente ao nº 
390, no bairro Pernambucano; 826/2020 constante do Processo nº 3560/2020, do ver. 
Juvenil Silvério, que solicita à EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A a vistoria de 
dois postes localizados na Estrada Municipal Glaudiston P. Oliveira, na rotatória do bairro 
Flamboyant; 827/2020 constante do Processo nº 3561/2020, da ver.ª Amélia Naomi, que 
solicita informações à Prefeitura Municipal de São José dos Campos sobre os servidores 
municipais, estagiários, trabalhadores das terceirizadas e conveniadas em todas unidades 
de saúde quanto aos infectados pelo Coronavírus Covid-19; 828/2020 constante do 
Processo nº 3562/2020, da ver.ª Dulce Rita, que registra aposentadoria de Luciana 
Pansardis, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, da Secretaria de Educação e Cidadania; 
829/2020 constante do Processo nº 3563/2020, da ver.ª Dulce Rita, que registra 
aposentadoria de Sueli Maria Pereira Viola, Professor I, da Secretaria de Educação e 
Cidadania; 830/2020 constante do Processo nº 3564/2020, do ver. Juvenil Silvério, que 
pede à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT implantar a entrega domiciliar 
no bairro Portal dos Pássaros; 831/2020 constante do Processo nº 3565/2020, da ver.ª 
Amélia Naomi, que solicita ao 1º Batalhão da Polícia Militar a intensificação das rondas 
policiais na rua Martins Pereira, Vila Corinthians, região central da cidade; 832/2020 
constante do Processo nº 3567/2020, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita informações ao 
Instituto da Previdência do Servidor Municipal de São José dos Campos solicitando 
informações sobre os servidores municipais, estagiários, trabalhadores das terceirizadas e 
conveniadas em todas unidades de saúde quanto aos infectados pelo Coronavírus Covid-
19 e os atendimentos efetuados presencialmente nesta Autarquia; 833/2020 constante do 
Processo nº 3568/2020, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à Polícia Militar a 
intensificação de rondas policiais ostensivas na Praça Sebastião Minari, localizada na rua 
Padre Wilson Cunha, esquina com a Avenida dos Evangélicos, no bairro Campo dos 
Alemães, região sul da cidade; 834/2020 constante do Processo nº 3569/2020, do ver. 
Wagner Balieiro, que parabeniza o Reverendo Padre Carlos de Oliveira Berto pela 
comemoração de seu aniversário de ordenação; 835/2020 constante do Processo nº 
3570/2020, do ver. Wagner Balieiro, que parabeniza o Reverendo Padre Rodolfo Muniz 
Leal (Reizinho) pela comemoração de seu aniversário natalício; 836/2020 constante do 
Processo nº 3571/2020, do ver. Wagner Balieiro, que parabeniza o Reverendo Padre 
Antonio Silva França pela comemoração de seu aniversário de ordenação; 837/2020 
constante do Processo nº 3572/2020, do ver. Wagner Balieiro, que parabeniza o 
Reverendo Padre Luciano Barbosa pela comemoração de seu aniversário natalício; 
838/2020 constante do Processo nº 3573/2020, do ver. Wagner Balieiro, que parabeniza o 
Reverendo Padre Guilherme Ximenes pela comemoração de seu aniversário de 
ordenação; 839/2020 constante do Processo nº 3574/2020, do ver. Wagner Balieiro, que 
parabeniza o Reverendo Padre Luís Fernando Soares pela comemoração de seu 
aniversário natalício; e 840/2020 constante do Processo nº 3576/2020, do ver. Wagner 
Balieiro, que parabeniza o Reverendo Frei Pedro Lucietti pela comemoração de seu 
aniversário natalício; e, ainda, o pedido de destaque na votação dos Requerimentos de 
nºs 815/2020, 827/2020 e 832/2020, já citados. Às 19h05min inicia-se o processo de 
votação. Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a ata da 
sessão ordinária realizada no dia 19 de maio de 2020. Em destaque a votação dos 
Requerimentos de nºs 815/2020, 827/2020 e 832/2020, inclusos, já citados. Rejeitados 
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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. Às 19h06min 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. Milton Ferreira Annanias. Nada mais havendo a ser tratado, o sr. presidente, ver. 
ROBERTINHO DA PADARIA, declara encerrada a presente sessão ordinária. Isto se deu 
às 19h11min. Para constar, lavrar-se-á esta ata que será arquivada depois de cumpridas 
as formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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