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TRIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA 

QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

19 DE MAIO DE 2020 

 

PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA  

SECRETÁRIO: MARCÃO DA ACADEMIA 

 
 

Aberta a sessão, às 17h49min, o sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede à 

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

MARCÃO DA ACADEMIA (DEMOCRATAS), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), 

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

CAMARGO (PSDB), LINO BISPO (PL), FLÁVIA CARVALHO (REPUBLICANOS), ZÉ 

LUÍS (PSD), DULCE RITA (PSDB), DR. ELTON (MDB), ROBERTO DO ELEVEN 

(PSDB) e ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA). 

 

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

POR CENTO (SD) – 17h49min; JOSÉ DIMAS (PSDB) – 17h52min; WAGNER 

BALIEIRO (PT) – 17h55min; AMÉLIA NAOMI (PT) – 17h57min; DILERMANDO DIÉ 

DE ALVARENGA (PSDB) - 18h05min; JULIANA FRAGA (PT) – 18h08min; VALDIR 

ALVARENGA (SD)– 18h13min; e ESDRAS ANDRADE (PODEMOS) – 18h28min.  

 

 

Às 17h49min, 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. Os trabalhos são suspensos. 
Reaberta a sessão, continuando na presidência o ver. ROBERTINHO DA PADARIA. 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. Prof. 
Calasans Camargo e ver. Lino Bispo. 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 Amélia 
Naomi e ver.ª Juliana Fraga. 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 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade sob o 
identificador 3100300032003000390039003A00540052004100



 

 Câmara Municipal de São José dos Campos 
                              (LEGAL)                                            2 

CMSJC-001 – 31ª Sessão Ordinária – 19.05.2020 

 

(conf. art. 137, V, do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, ver. Esdras Andrade, 
pelo prazo regimental de 10 minutos, que concede aparte ao ver. Zé Luís. 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 1757/2020 constante do 
Processo nº 3371/2020, do ver. Dilermando Dié de Alvarenga, que solicita à Prefeitura 
Municipal que seja realizado um estudo para construção de uma área de lazer na área 
pública localizada na rua Manoel Araújo dos Santos, ao lado do nº 1661, Putim; 
1758/2020 constante do Processo nº 3372/2020, do ver. Dilermando Dié de Alvarenga, 
que solicita à Prefeitura Municipal a realização do serviço de capina, roçada e limpeza na 
avenida José Ignácio Bicudo, ao lado do nº 31, bairro Putim; 1759/2020 constante do 
Processo nº 3373/2020, do ver. Dilermando Dié de Alvarenga, que solicita à Prefeitura 
Municipal o estudo para supressão de árvore localizada na rua José Eugênio da Silva, 
defronte ao nº 260, Conjunto Residencial Dom Pedro I; 1760/2020 constante do Processo 
nº 3374/2020, do ver. Dilermando Dié de Alvarenga, que solicita à Prefeitura Municipal o 
estudo para supressão de árvore localizada na rua Lira, defronte ao nº 1011, Jardim 
Satélite; 1761/2020 constante do Processo nº 3375/2020, do ver. Dilermando Dié de 
Alvarenga, que solicita à Prefeitura Municipal o estudo para supressão de árvore 
localizada na rua José Eugênio da Silva, defronte ao nº 190, Conjunto Residencial Dom 
Pedro I; 1762/2020 constante do Processo nº 3376/2020, do ver. Dilermando Dié de 
Alvarenga, que solicita à Prefeitura Municipal a realização do serviço de limpeza de rio 
localizado na avenida Rodolfo Castelli, defronte ao nº 3758, bairro Putim; 1763/2020 
constante do Processo nº 3377/2020, do ver. Dilermando Dié de Alvarenga, que solicita à 
Prefeitura Municipal que seja realizada a aquisição de equipamentos de proteção 
individual (EPIs) descartáveis para a UPA Alto da Ponte; 1764/2020 constante do 
Processo nº 3384/2020, do ver. Lino Bispo, que solicita à Prefeitura que seja recolocada a 
placa “pare” na avenida Benedito Domingues de Oliveira, nas proximidades do nº 589, no 
Jardim Morumbi; 1765/2020 constante do Processo nº 3385/2020, de sua autoria, que 
solicita à Prefeitura instalação de braço de energia elétrica na Estrada Santo Agostinho, 
próximo ao nº 31.500, bairro Santo Agostinho; 1766/2020 constante do Processo nº 
3386/2020, de sua autoria, que solicita à Prefeitura nivelamento dos bloquetes da Rua 1, 
continuação da Rua 2, no bairro Chácaras das Oliveiras; 1767/2020 constante do 
Processo nº 3387/2020, de sua autoria, que solicita à Prefeitura estudos para instalação 
de guard rail na Estrada Principal Vertentes do Jaguari, próximo ao nº 593, localizada no 
bairro Vertentes do Jaguari; 1768/2020 constante do Processo nº 3388/2020, de sua 
autoria, que solicita à Prefeitura estudos técnicos, necessários, para implantação de 
cobertura do ponto de ônibus localizado no ponto final da rua Tucunaré com a rua 
Lambari, bairro Vertentes do Jaguari; 1769/2020 constante do Processo nº 3389/2020, de 
sua autoria, que solicita à Prefeitura providências, necessárias e cabíveis, para a 
realização de capina por toda a extensão da Avenida A, até a entrada da Rua B, 
principalmente, próximo ao ponto de ônibus, localizado no bairro Altos do Caetê; 
1770/2020 constante do Processo nº 3390/2020, de sua autoria, que solicita à Prefeitura 
roçada na Estrada São Braz, localizada no bairro Jaguari; 1771/2020 constante do 
Processo nº 3391/2020, de sua autoria, que solicita à Prefeitura nivelamento dos 
bloquetes na Estrada Vertentes do Jaguari, próximo ao nº 593, localizada no Bairro 
Vertentes do Jaguari; 1772/2020 constante do Processo nº 3392/2020, de sua autoria, 
que solicita à Prefeitura providências, necessárias e cabíveis, para a revitalização da 
Praça Paraíba, localizada no bairro Vila São Pedro; 1773/2020 constante do Processo nº 
3393/2020, de sua autoria, que solicita à Prefeitura intensificação de limpeza na Praça 
Duque de Caxias, bairro Jardim Paulista; 1774/2020 constante do Processo nº 3394/2020, 
de sua autoria, que solicita à Prefeitura nivelamento das travessas localizadas nos bairros 
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Vila Olaria e Vila São Mateus; 1775/2020 constante do Processo nº 3395/2020, de sua 
autoria, que solicita à Prefeitura melhorias na Praça Santa Cruz, avenida Rui Barbosa em 
frente do nº 1.646, bairro Santana; 1776/2020 constante do Processo nº 3396/2020, de 
sua autoria, que solicita à Prefeitura providências, necessárias e cabíveis, para a 
realização de capina por toda a extensão da Estrada do Jaguari, localizada no bairro 
Jaguari; 1777/2020 constante do Processo nº 3397/2020, de sua autoria, que solicita à 
Prefeitura providências, necessárias e cabíveis, para conter a erosão na Estrada do 
Jaguari, em frente ao nº 11.500, localizada no bairro Jaguari; 1778/2020 constante do 
Processo nº 3398/2020, de sua autoria, que solicita à Prefeitura providências, cabíveis e 
necessárias, para a implantação de travessia elevada na Praça Paraíba, em frente ao nº 
120, localizada no bairro Vila São Pedro; 1779/2020 constante do Processo nº 3399/2020, 
de sua autoria, que solicita à Prefeitura roçada na Rua 1, no bairro Chácaras das 
Oliveiras; 1780/2020 constante do Processo nº 3400/2020, de sua autoria, que solicita à 
Prefeitura manutenção em dois pontos de ônibus localizados na Estrada do Jaguari ao 
lado do nº 2.400 e em frente ao nº 10.157, localizada no bairro Jaguari; e 1781/2020 
constante do Processo nº 3404/2020, do ver. Cyborg, que solicita à Prefeitura Municipal 
manutenção na ciclovia situada no trecho que compreende a avenida Doutor Eduardo 
Cury, referência posto de gasolina Shell, até a Ponte Estaiada Juana Blanco, bairro 
Jardim das Colinas, que está a apresentar rachaduras; da Moção nº 41/2020 constante do 
Processo nº 3370/2020, do ver. Dr. Elton, que parabeniza o Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente de São José dos Campos - CMDCA, pelos trabalhos 
que vêm realizando em prol das crianças do Município de São José dos Campos; e dos 
Requerimentos de nºs 802/2020 constante do Processo nº 3368/2020, do ver. Robertinho 
da Padaria, que solicita a reserva do Plenário Mário Scholz para a realização de audiência 
pública para discussão do Processo nº 2850/2020 - Projeto de Lei nº 76/2020, que 
“Estabelece as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2021 e dá outras 
providências”, a ocorrer em 1º de junho de 2020, às 18 horas; 803/2020 constante do 
Processo nº 3383/2020, do ver. Lino Bispo, que solicita ao 1º Batalhão da Polícia Militar a 
intensificação das rondas policiais na rua Martins Pereira; 804/2020 constante do 
Processo nº 3405/2020, do ver. Cyborg, que solicita a prorrogação do prazo para entrega 
do Título de Cidadã Joseense à Talita Rezende Dall’Agnol Bachiega, de acordo com o § 
3º, do art. 357, da Lei Orgânica do Município; 805/2020 constante do Processo nº 
3407/2020, da ver.ª Juliana Fraga, que requer seja oficializado o Poder Executivo 
Municipal de São José dos Campos para que informe e disponibilize a quantidade de 
testes para o Covid-19 que irá realizar, se for o caso, quando do retorno dos profissionais 
da Secretaria Municipal de Educação e Cidadania, como Professores Efetivos, Agentes 
Educadores e demais; 806/2020 constante do Processo nº 3408/2020, da ver.ª Juliana 
Fraga, que requer seja oficializado o Poder Executivo Municipal de São José dos Campos 
para que informe e disponibilize qual programa criado para distribuição de Equipamentos 
de Proteção Individual quando do retorno dos profissionais da Secretaria Municipal de 
Educação e Cidadania, como professores efetivos, agentes educadores e demais, não só 
no local do exercício de suas funções, como também no trajeto até o local; 807/2020 
constante do Processo nº 3409/2020, da ver.ª Juliana Fraga, que requer seja oficializado o 
Poder Executivo Municipal de São José dos Campos para que informe se, quando do 
retorno dos profissionais da Secretaria Municipal de Educação e Cidadania, como 
Professores Efetivos, Agentes Educadores e demais, irá disponibilizar e realizar medição 
de temperatura; e 808/2020 constante do Processo nº 3410/2020, da ver.ª Amélia Naomi, 
que requer o registro de repúdio contra as medidas de desocupação forçada pela 
Prefeitura Municipal do imóvel pertencente ao patrimônio da União sito à avenida 
Sebastião Gualberto onde tinha o funcionamento da Estação Cidadania administrada pela 
entidade Velhus Novatus; e, ainda, o pedido de destaque na votação dos Requerimentos 
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de nºs 795/2020 constante do Processo nº 3308/2020, da ver.ª Juliana Fraga, que requer 
seja oficializado o Poder Executivo Municipal de São José dos Campos para que informe 
e disponibilize o planejamento educacional das Escolas Municipais para o presente 
período e o período pós pandemia; 796/2020 constante do Processo nº 3309/2020, da 
ver.ª Juliana Fraga, que requer seja oficializado o Poder Executivo Municipal de São José 
dos Campos para que informe e disponibilize a quantidade de alunos da rede municipal 
que acessam a plataforma de educação municipal, diariamente, e se as metas estipuladas 
pela Secretaria de Educação, caso haja, estão sendo cumpridas; 797/2020 constante do 
Processo nº 3310/2020, da ver.ª Juliana Fraga, que requer seja oficializado o Poder 
Executivo Municipal de São José dos Campos para que informe e disponibilize a 
quantidade de materiais impressos oferecidos aos alunos da rede municipal de ensino, 
por unidade escolar, que não conseguem acessar a plataforma virtual durante o período 
de pandemia; 798/2020 constante do Processo nº 3311/2020, da ver.ª Juliana Fraga, que 
requer seja oficializado o Poder Executivo Municipal de São José dos Campos para que 
informe e disponibilize quais ações ou programas foram criados, durante a pandemia, 
para oferecer acompanhamento especializado aos alunos integrados da rede municipal de 
ensino que necessitam de atendimento psicopedagógico; e dos requerimentos de nºs 
805/2020 a 808/2020, inclusos, já citados. Às 19h32min, tem início o processo de 
votação. Submetidas à apreciação do Plenário foram aprovadas por unanimidade as 
atas das sessões ordinárias realizadas nos dias 12 e 14 de maio de 2020. Em destaque a 
votação dos Requerimentos de nºs 795/2020 a 798/2020 e de nºs 805/2020 a 808/2020, 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. Às 19h33min, encerra-se o processo de votação. A 
seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem póstuma 
à memória das sr.ªs Mayara Morena de Souza Rodrigues Brísida, Nilma Soares da Silva, 
Nair Celeste de Morais Campos, Teresa Alves de Souza e Maria Auxiliadora de Faria e 
dos srs. Pablo Reinaldo Cervi, Antônio de Paula, José Rubens Barbosa Filho, Manuel 
Tadeu Fernandes da Luz e Edson Ribeiro Silva. Nada mais havendo a ser tratado, o sr. 
presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, declara encerrada a presente sessão 
ordinária. Isto se deu às 19h34min. Para constar, lavrar-se-á esta ata que será arquivada 
depois de cumpridas as formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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