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SEPTUAGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 10h28min, o senhor secretário ad hoc, vereador Marcão da 

Academia, procede à verificação de presença e constata a presença, em Plenário, dos 

seguintes vereadores: JULIANA FRAGA (PT), ROBERTO DO ELEVEN (PRB), DR. 

ELTON (MDB), FLÁVIA CARVALHO (PRB), WAGNER BALIEIRO (PT), SÉRGIO 

CAMARGO (PSDB), RENATA PAIVA (PSD), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB) e MARCÃO 

DA ACADEMIA (PTB). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vereadores, nos seguintes horários: ESDRAS 

ANDRADE (SD) – 10h29min, AMÉLIA NAOMI (PT) – 10h32min, FERNANDO PETITI 

(MDB) – 10h36min, MANINHO CEM POR CENTO (PTB) – 10h37min, LINO BISPO (PR) 

– 10h45min, WALTER HAYASHI (PSC) – 11h04min, JOSÉ DIMAS (PSDB) – 11h04min, 

CYBORG (PV) – 11h07min, ROBERTINHO DA PADARIA (PPS) – 11h08min, 

PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PRP) – 11h11min, DULCE RITA (PSDB) – 

11h19min e VALDIR ALVARENGA (SD) – 11h20min. 

 

 

Às 10h28min, havendo número regimental, o senhor presidente, vereador JUVENIL 

SILVÉRIO, 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 

requerimentos, indicações, moções, diversos e atas passa a fazer parte integrante dos 

anais desta sessão, ao final anexada e rubricada pelos membros da Mesa. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Suspenderemos a sessão por 

alguns instantes para a organização de pauta.” 

Os trabalhos são suspensos. 

Reaberta a sessão, continuando na presidência o vereador JUVENIL SILVÉRIO. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Reaberta presente sessão, 

solicito ao vereador Rogério Cyborg que assuma os trabalhos da secretaria, por 
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gentileza!” 

Neste momento, assume a secretaria dos trabalhos o vereador Cyborg. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra o vereador líder de 

governo José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Bom dia, senhor presidente! Bom dia, colegas vereadores, 

público aqui presente e também servidores da Casa! Senhor presidente, eu gostaria de 

fazer alguns pedidos: primeiro que a votação dos documentos da pauta de hoje fosse 

feita em bloco, votação em bloco e a inclusão de uma indicação 7132 e a inclusão dos 

requerimentos 4626 a 4652. Obrigado!” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Informo a todos os presentes que, 

nos termos regimentais, a votação das proposituras se dará de forma simbólica. Em 

votação pedido verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam 

como estão e os contrários se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhuma manifestação contrária dos 

vereadores presentes no Plenário, presidente Juvenil Silvério.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.” 

A requerimento verbal formulado pelo vereador José Dimas, o Plenário, consultado, 

aprovou por unanimidade o pedido de votação em bloco das matérias submetidas à 

apreciação do Plenário; bem como o pedido de inclusão na pauta da indicação de nº 

7132/2018 constante do processo nº 13516/2018, de autoria da vereadora Amélia 

Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos estudo de 

viabilidade para implantação de mão única na rua Pedro Rabelo de Araújo, no Jardim 

Apolo II; e dos requerimentos de nºs 4626/2018 constante do processo nº 13513/2018, 

de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José 

dos Campos agilidade no agendamento do procedimento cirúrgico de varizes e 

ortopédico, sendo este último com urgência, da paciente Angelina Santana Ferreira 

Santos – CRA 62880; 4627/2018 constante do processo nº 13514/2018, de autoria da 

vereadora Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos 

agilidade no agendamento de exame de ultrassonografia à paciente Glecia Pereira Alves 

– CRA 477285; 4628/2018 constante do processo nº 13515/2018, de autoria da 

vereadora Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos 

agilidade no agendamento de exames oftalmológicos da paciente Maria Aparecida de 

Oliveira Goulart – CRA nº 14509; 4629/2018 constante do processo nº 13517/2018, de 

autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos 
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Campos agilidade no agendamento de exame de nasofibroscopia ao paciente Bryan 

Junior da Silva Santos – CRA nº 759090; 4630/2018 constante do processo nº 

13518/2018, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal 

de São José dos Campos agilidade no agendamento do procedimento de limpeza das 

lentes instaladas após a cirurgia de catarata da paciente Neli Morais de Oliveira Leite 

Silva – CRA 576583; 4631/2018 constante do processo nº 13519/2018, de autoria da 

vereadora Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos 

agilidade no agendamento de médico especialista em oftalmologia e também sessões 

de fisioterapia ao paciente Wanderley Huber – CRA nº 942881; 4632/2018 constante do 

processo nº 13520/2018, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura 

Municipal de São José dos Campos agilidade no agendamento dos exames 

ginecológicos e exames de mama da paciente Patrícia Alves de Paula – CRA 610463; 

4633/2018 constante do processo nº 13521/2018, de autoria da vereadora Amélia 

Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos agilidade no 

agendamento de médico especialista em cardiologia à paciente Maria Wolke Carvalho 

– CRA nº 409813; 4634/2018 constante do processo nº 13522/2018, de autoria da 

vereadora Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos 

agilidade na marcação do mapeamento de retina e ultrassom da órbita direita da 

paciente Icília Pereira Bezerra – CRA 735078; 4635/2018 constante do processo nº 

13523/2018, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal 

de São José dos Campos agilidade no agendamento da cirurgia de retirada de nódulos 

na tireoide da paciente Ana Cristina Gonçalves Prata – CRA 228817; 4636/2018 

constante do processo nº 13524/2018, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que 

solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos agilidade no agendamento de 

médico especialista em urologia ao paciente Givanildo Antônio Wolke – CRA 661910; 

4637/2018 constante do processo nº 13525/2018, de autoria da vereadora Amélia 

Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos agilidade no 

agendamento da cirurgia de catarata da paciente Wanilza Celeste Averaldo – CRA nº 

490771; 4638/2018 constante do processo nº 13526/2018, de autoria da vereadora 

Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos agilidade no 

atendimento e agendamento de exame e eventual cirurgia em otorrinolaringologista, 

bem como consulta no Próvisão para constatar eventuais problemas oculares em razão 

da genética da paciente Ana Gabrielly da Silva Santos – CRA 828671; 4639/2018 

constante do processo nº 13527/2018, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que 
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solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos agilidade no agendamento do 

procedimento cirúrgico de catarata da paciente Wanceslina de Souza Priante – CRA 

315911; 4640/2018 constante do processo nº 13528/2018, de autoria da vereadora 

Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos agilidade no 

agendamento de procedimento cirúrgico de laqueadura à paciente Luana Suellen da 

Silva Santos – CRA nº 124625; 4641/2018 constante do processo nº 13529/2018, de 

autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos 

Campos agilidade no agendamento do exame de ressonância magnética da coluna e 

colonoscopia à paciente Luíza do Rosário Pereira Rosa – CRA 647855; 4642/2018 

constante do processo nº 13530/2018, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que 

solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos agilidade no agendamento de 

consulta no Próvisão, ao paciente Isaías Vitoriano dos Santos – CRA 520668; 4643/2018 

constante do processo nº 13531/2018, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que 

solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos agilidade no agendamento de 

exames no Próvisão e consulta com pneumologista da paciente Maria Luiza da Silva 

Santos – CRA 829526; 4644/2018 constante do processo nº 13532/2018, de autoria da 

vereadora Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos 

agilidade na marcação de cirurgia de hérnia umbilical da paciente Terezinha Maria de 

Souza – CRA 301890; 4645/2018 constante do processo nº 13533/2018, de autoria da 

vereadora Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos 

agilidade no agendamento dos exames de mapeamento de retina da paciente Sandra 

Maria de Barros – CRA 98505; 4646/2018 constante do processo nº 13534/2018, de 

autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita Prefeitura Municipal de São José dos 

Campos agilidade no agendamento de médico especialista em oftalmologia à paciente 

Maria Isalina de Oliveira Brequinho; 4647/2018 constante do processo nº 13535/2018, 

de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José 

dos Campos agilidade no agendamento de procedimento cirúrgico e de exame 

ultrassom da tireoide da paciente Cleusa Márcia Matos França Moraes – CRA 153970; 

4648/2018 constante do processo nº 13536/2018, de autoria da vereadora Amélia 

Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos agilizar o 

agendamento de procedimento cirúrgico de catarata ao paciente Eurico Alves de 

Almeida; 4649/2018 constante do processo nº 13537/2018, de autoria da vereadora 

Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos agilidade no 

agendamento de cirurgia de catarata da paciente Ana Rosa dos Santos – CRA 534776; 
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4650/2018 constante do processo nº 13538/2018, de autoria da vereadora Amélia 

Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos agilidade no 

agendamento do procedimento de histeroscopia diagnóstica à paciente Anita de Souza 

Pereira; 4651/2018 constante do processo nº 13539/2018, de autoria da vereadora 

Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos agilidade no 

agendamento de procedimento cirúrgico de catarata à paciente Maria de Fátima da Silva 

– CRA nº 302996; e 4652/2018 constante do processo nº 13540/2018, de autoria da 

vereadora Amélia Naomi, que solicita à Telefônica Brasil S/A – Vivo, que seja instalado 

um telefone público na recepção da Unidade de Pronto Atendimento – UPA do Campo 

dos Alemães. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Passaremos ao processo de 

votação das atas e proposituras constantes do Expediente.” 

Passou-se ao processo de votação. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação as atas das sessões 

ordinárias realizadas no dia 11 de dezembro de 2018 – 77ª Sessão Ordinária; 13 de 

dezembro de 2018 – 78ª Sessão Ordinária; 14 de dezembro de 2018 – 15ª Sessão 

Solene. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.”  

O senhor secretário, vereador CYBORG: “Nenhuma manifestação, presidente, dos 

vereadores presentes no Plenário.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.” 

Às 11h15min iniciou-se o processo de votação 

Submetida à apreciação do Plenário foram aprovadas por unanimidade as atas das 

sessões ordinárias realizadas nos dias 11 e 13 de dezembro de 2018, bem como a ata 

da sessão solene realizada no dia 14 de dezembro de 2018. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação os requerimentos e 

moções constantes da pauta da sessão de hoje, 18 de dezembro de 2018, bem como 

os inseridos nessa data... Vereador José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, respondendo ao requerimento da 

Fundação Cultural Cassiano Ricardo, pedindo para indicar três vereadores para compor 

o Conselho, então indicamos como titular o vereador Walter Hayashi, depois outros 

vereadores, vereador Rogério Cyborg e vereador José Dimas. Obrigado!” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o pedido verbal do 

vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários 

se manifestem.” 
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O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhuma manifestação, presidente, nenhum 

voto contrário dos vereadores presentes no Plenário.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade. Em 

votação os requerimentos e moções constantes da pauta da sessão de hoje, 18 de 

dezembro de 2018, bem como os inseridos nesta data. Vereadores favoráveis 

permaneçam como estão e os contrários se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador CYBORG: “Nenhum vereador votando ao contrário, 

presidente.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.” 

O Plenário, consultado, aprovou, em bloco e por unanimidade, as demais matérias 

constantes da pauta, bem como as matérias inclusas, já citadas. 

Foram deferidos de plano os requerimentos de nºs 4591/2018 constante do processo 

nº 13466/2018, de autoria do vereador Cyborg, que justifica ausência de vereança na 

sessão ordinária de 13/12/2018, por problema de saúde, conforme atestado médico 

anexo; e 4545/2018 constante do processo nº 13355/2018, de autoria da vereadora 

Flávia Carvalho, que justifica ausência da sessão ordinária nos dias 13 e 14 de 

dezembro de 2018, conforme atestado médico em anexo. 

Às 11h17min encerrou-se o processo de votação 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Informo a todos os nobres 

vereadores que, logo após o término desta sessão, teremos a sessão de quinta-feira, do 

dia 20, antecipada para este momento. Encerraremos esta sessão e já iniciaremos a 

outra e, logo após ainda à sessão de quinta-feira, antecipada para hoje, teremos a 

sessão extraordinária que vai tratar da formação das Comissões Permanentes para o 

biênio 2019/2020. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.” 

Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO, 

declarou encerrada a presente sessão ordinária, o que se deu às 11h20min.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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