
 

 Câmara Municipal de São José dos Campos 
                                 (LEGAL)                                        1 

CMSJC-001 – 12ª Sessão Ordinária – 03.03.2020 

 

 

 

DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA 

QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

3 DE MARÇO DE 2020 

 

 

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), ZÉ LUÍS (PSD), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), AMÉLIA NAOMI (PT), 

ROBERTO DO ELEVEN (REPUBLICANOS), JOSÉ DIMAS (PSDB), MANINHO CEM 

POR CENTO (PTB), FLÁVIA CARVALHO (REPUBLICANOS), WAGNER BALIEIRO 

(PT), ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA), LINO BISPO (PL), PROFESSOR 

CALASANS CAMARGO (PRP) e MARCÃO DA ACADEMIA (PTB). 

 

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

(PT) – 17h57min, SÉRGIO CAMARGO (PSDB) – 17h58min, DULCE RITA (PSDB) – 

18h02min, VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h02min, DR. ELTON (MDB) – 18h03, 

ESDRAS ANDRADE (SD) – 18h08min e DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA (PSDB) 

– 18h11min. 

 

 

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. 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. 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.ª Amélia Naomi, ver. Professor 
Calasans Camargo, ver. Juvenil Silvério e ver. Dr. Elton. Ocupa a tribuna para fazer uso 
da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 1º, do Regimento Interno) o próximo 
orador inscrito, ver. Wagner Balieiro, pelo prazo regimental de cinco 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 

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 390034003800380031003A00540052004100



 

 Câmara Municipal de São José dos Campos 
                                 (LEGAL)                                        2 

CMSJC-001 – 12ª Sessão Ordinária – 03.03.2020 

 

Plenário; bem como o pedido de inclusão das Indicações de n°s 957/2020 constante do 
Processo nº 1804/2020, da ver.ª Flávia Carvalho, que solicita à Prefeitura realizar o reparo 
na canaleta de concreto situada na Rua Oito, próximo ao nº 315/325, no bairro Dom Pedro 
II; 958/2020 constante do Processo nº 1805/2020, da ver.ª Flávia Carvalho, que solicita à 
Prefeitura realizar a supressão da árvore situada na avenida Gaudêncio Martins Neto, nº 
50 – Conjunto Emha; 959/2020 constante do Processo nº 1806/2020, da ver.ª Flávia 
Carvalho, que solicita à Prefeitura realizar a construção de sarjetas na Travessa Cecília 
Rodrigues Souza, próximo ao nº 232, no bairro Parque Residencial União; 960/2020 
constante do Processo nº 1807/2020, da ver.ª Flávia Carvalho, que solicita à Prefeitura 
realizar o fechamento de buracos na rua Mario Antonio Abrantes da Fonseca, próximo ao 
nº 15, no bairro Campo dos Alemães; 961/2020 constante do Processo nº 1809/2020, da 
ver.ª Flávia Carvalho, que solicita à Prefeitura realizar a construção de canaletas para 
escoamento de água, na rua Cesar Luiz da Silva Generoso, próximo ao nº 198/227, no 
bairro Campo dos Alemães; 962/2020 constante do Processo nº 1810/2020, da ver.ª 
Flávia Carvalho, que solicita à Prefeitura realizar a construção de canaletas para 
escoamento de água, na Rua Sete, próximo ao nº 10, no bairro Dom Pedro II; 963/2020 
constante do Processo nº 1813/2020, do ver. Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura 
fiscalização de agentes de trânsito, em frente à EMEI Domingos de Macedo Custódio e 
IMI Armilinda Locatelli de Macedo, na Vila Tesouro; 964/2020 constante do Processo nº 
1814/2020, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos 
Campos a análise visando a supressão de árvore morta na área próxima da quadra do 
Jardim Santa Luzia, localizada na avenida Vicente Brandão Ferreira; 965/2020 constante 
do Processo nº 1815/2020, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de 
São José dos Campos o serviço de nivelamento, cascalhamento e desobstrução do 
sistema de drenagem da Rua das Rosas, no Bairrinho; 966/2020 constante do Processo 
nº 1816/2020, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos 
Campos que sejam trocadas as lâmpadas da quadra de esportes do Jardim Santa Luzia; 
967/2020 constante do Processo nº 1817/2020, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à 
Prefeitura Municipal de São José dos Campos o serviço de nivelamento e cascalhamento 
da rua Wilson Domingues da Fonseca e rua Luís Geraldo, no bairro Buquirinha II; 
968/2020 constante do Processo nº 1818/2020, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à 
Prefeitura Municipal de São José dos Campos a poda da árvore localizada na rua 
Scorpius, nº 1230, no Jardim Satélite; 969/2020 constante do Processo nº 1819/2020, da 
ver.ª Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos o serviço 
de troca de lâmpada na rua Paturi, em frente ao nº 3, no bairro Buquirinha II; 970/2020 
constante do Processo nº 1820/2020, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura 
Municipal de São José dos Campos serviço de roçada e capina na avenida Ubiratan 
Mendes e Estrada do Florindo, no bairro Buquirinha II; 971/2020 constante do Processo nº 
1821/2020, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos 
Campos o serviço de nivelamento, cascalhamento, roçada e capina da rua Paturi e 
Travessa Paturi, no bairro Buquirinha II; 972/2020 constante do Processo nº 1822/2020, 
da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos o 
serviço de limpeza das canaletas de drenagem ao longo da Estrada Municipal Rodolfo 
Sebastião Alvarenga, no Bairro do Costinha; 973/2020 constante do Processo nº 
1823/2020, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos 
Campos o serviço de nivelamento, cascalhamento e desobstrução das barreiras ao longo 
da Estrada do Bengalar, no Bairro do Bengalar; e 974/2020 constante do Processo nº 
1824/2020, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos 
Campos o serviço de poda em um bambuzal localizado na Estrada do Bengalar, próximo 
à Capela Nossa Senhora da Rosa Mística, no Bairro do Bengalar; e dos Requerimentos 
de nºs 453/2020 constante do Processo nº 1808/2020, da ver.ª Flávia Carvalho, que 
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solicita à Prefeitura transferência para Gabriely dos Reis Silva da E. E. Major Miguel 
Naked para uma das escolas: EMEF Profª Norma de Conti de Simão, EMEF Profª Ildete 
Mendonça Barbosa; 454/2020 constante do Processo nº 1811/2020, do ver. Wagner 
Balieiro, que requer à Prefeitura urgência no agendamento de avaliação para cirurgia de 
pescoço para Claudia Gomes Pereira de Oliveira; e 455/2020 constante do Processo nº 
1825/2020, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à EDP São Paulo Distribuição de Energia 
S/A o serviço de poda em um bambuzal localizado na Estrada do Bengalar, próximo à 
Capela Nossa Senhora da Rosa Mística, no Bairro do Bengalar; e, ainda, o pedido de 
supressão da sessão ordinária do dia 19 de março de 2020 (conf. Req. 456/2020 – Proc. 
1826/2020). Às 18h54min tem início o processo de votação. Submetidas à apreciação 
do Plenário foram aprovadas por unanimidade as atas das sessões ordinárias 
realizadas nos dias 18, 20 e 27 de fevereiro de 2020. O Plenário, consultado, aprova, em 
bloco e por unanimidade, as matérias constantes da pauta, bem como as matérias 
inclusas, já citadas. Foram deferidos de plano os Requerimentos de nºs 427/2020 
constante do Processo nº 1550/2020, da ver.ª Dulce Rita, que justifica ausência na sessão 
ordinária do dia 20 de fevereiro de 2020, conf. atestado médico; 440/2020 constante do 
Processo nº 1633/2020, do ver. Maninho Cem Por Cento, que justifica ausência na sessão 
ordinária de 20/02/2020, conf. atestado médico; e 441/2020 constante do Processo nº 
1661/2020, do ver. Walter Hayashi, que justifica ausência na sessão ordinária de 
27/02/2020 e solicita licença da vereança do dia 28/02/2020, conf. atestado médico. Às 
18h54min 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 18h54min. Para constar, lavrar-se-á esta ata que será arquivada 
depois de cumpridas as formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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