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VIGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA 

QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

12 DE MAIO DE 2020 

 

PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA  

SECRETÁRIO: MARCÃO DA ACADEMIA 

 
 

Aberta a sessão, às 17h58min, o sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede à 

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

CYBORG (CIDADANIA), MARCÃO DA ACADEMIA (DEMOCRATAS), JUVENIL 

SILVÉRIO (PSDB), SÉRGIO CAMARGO (PSDB), LINO BISPO (PL), ROBERTINHO 

DA PADARIA (CIDADANIA), ZÉ LUÍS (PSD), ROBERTO DO ELEVEN (PSDB), 

FLÁVIA CARVALHO (REPUBLICANOS), JOSÉ DIMAS (PSDB), PROFESSOR 

CALASANS CAMARGO (PSDB), DR. ELTON (MDB) e JULIANA FRAGA (PT). 

 

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

POR CENTO (SD) – 17h59min; DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA (PSDB) - 

17h59min; VALDIR ALVARENGA (SD)– 18h01min; DULCE RITA (PSDB) - 18h01min; 

WAGNER BALIEIRO (PT) – 18h02min; ESDRAS ANDRADE (PODEMOS) – 

18h03min; e AMÉLIA NAOMI (PT) – 18h06min. 

 

 

Às 17h58min, havendo número regimental, o sr. presidente, ver. 
ROBERTINHO DA PADARIA, declara aberta a presente sessão ordinária, dedicada ao 
EXPEDIENTE, cuja pauta de indicações, moção, 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). 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 1628/2020 constante do Processo nº 3166/2020, de sua autoria, que 
solicita à Prefeitura revitalização da Praça Papa Paulo VI, no bairro Ronda; 1629/2020 
constante do Processo nº 3168/2020,  do ver.  Marcão da Academia, que solicita à 
Prefeitura Municipal a utilização de vans escolares para a distribuição das cestas básicas 
provenientes do Governo Estadual; 1630/2020 constante do Processo nº 3170/2020,  do 
ver.  Marcão da Academia, que solicita à Prefeitura Municipal a realização do serviço de 
pintura de guia na avenida Cidade Jardim, no bairro Bosque dos Eucaliptos; 1631/2020 
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constante do Processo nº 3171/2020,  do ver.  Marcão da Academia, que solicita à 
Prefeitura Municipal que seja realizada a limpeza geral no pergolado localizado na 
avenida Salinas, no bairro Bosque dos Eucaliptos; 1632/2020 constante do Processo nº 
3172/2020,  do ver.  Marcão da Academia, que solicita à Prefeitura Municipal a realização 
do serviço de poda de árvore na Praça Rubens Castilho, no bairro Jardim Estoril; 
1633/2020 constante do Processo nº 3173/2020,  do ver.  Marcão da Academia, que 
solicita à Prefeitura Municipal a realização do serviço de concretagem na pista de 
caminhada localizada na Praça Dr. Roberto Monteiro, no bairro Bosque dos Eucaliptos; 
1634/2020 constante do Processo nº 3174/2020,  do ver.  Marcão da Academia, que 
solicita à Prefeitura Municipal a realização do serviço de rastelação e limpeza na Área 
Verde Waldomiro Manzini, no bairro Jardim Terras do Sul; 1635/2020 constante do 
Processo nº 3175/2020,  do ver.  Marcão da Academia, que solicita à Prefeitura Municipal 
a realização do serviço de poda de grama, rastelação e limpeza na rua Dr. Sérgio Santos, 
no bairro Jardim Portugal; 1636/2020 constante do Processo nº 3176/2020,  do ver.  
Marcão da Academia, que solicita à Prefeitura Municipal a realização do serviço de poda 
de grama, rastelação e limpeza na Área Verde localizada no bairro Parque dos Ipês; 
1637/2020 constante do Processo nº 3177/2020,  do ver.  Marcão da Academia, que 
solicita à Prefeitura Municipal a realização do serviço de rastelação e limpeza na Praça 
Vereador Aloísio Petiti, no bairro Bosque dos Eucaliptos; 1638/2020 constante do 
Processo nº 3178/2020,  do ver.  Marcão da Academia, que solicita à Prefeitura Municipal 
a realização do serviço de poda de grama, rastelação e limpeza na Praça José Carlos 
Bastos, no bairro Bosque dos Eucaliptos; 1639/2020 constante do Processo nº 3179/2020,  
do ver.  Marcão da Academia, que solicita à Prefeitura Municipal a realização do serviço 
de poda de grama, rastelação e limpeza na Praça José Benedito Monteiro, no bairro 
Jardim Portugal; 1640/2020 constante do Processo nº 3180/2020,  do ver.  Marcão da 
Academia, que solicita à Prefeitura Municipal a realização do serviço de poda de árvore na 
Área Verde localizada no bairro Residencial Gazzo; 1641/2020 constante do Processo nº 
3181,  do ver.  Marcão da Academia, que solicita à Prefeitura Municipal a realização do 
serviço de pintura de guia na Avenida Andrômeda, no bairro Bosque dos Eucaliptos; 
1642/2020 constante do Processo nº 3182/2020,  do ver.  Marcão da Academia, que 
solicita à Prefeitura Municipal a realização do serviço de rastelação e limpeza na Área 
Verde Dr. Roberto Monteiro, no bairro Bosque dos Eucaliptos; 1643/2020 constante do 
Processo nº 3183/2020,  do ver.  Marcão da Academia, que solicita à Prefeitura Municipal 
a realização do serviço de poda de grama, rastelação e limpeza na Área Verde localizada 
no bairro Residencial Gazzo; 1644/2020 constante do Processo nº 3187/2020,  do ver.  
Cyborg, que solicita à Prefeitura Municipal manutenção de calçada e passeio situadas na 
rua Rosa Barbieri Paiotti, em frente ao nº 4, e Rui Sérgio Rodrigues de Moura, nº 1052, 
loteamento Residencial Portal da Serra, bairro Urbanova; 1645/2020 constante do 
Processo nº 3188/2020,  do ver.  Cyborg, que solicita à Prefeitura Municipal serviço de 
pintura de solo em toda extensão na Rua Clóvis Beviláqua, Bairro Esplanada; e 
1646/2020 constante do Processo nº 3189/2020,  do ver.  Cyborg, que solicita à Prefeitura 
Municipal corte de raízes, copas e poda dos galhos de duas árvores, espécie ficus, 
situadas nas ruas Rosa Barbieri Paiotti, em frente ao nº 4, e Rui Sérgio Rodrigues de 
Moura, nº 1052, Loteamento Residencial Portal da Serra, bairro Urbanova; e do 
Requerimento de nº 787/2020 constante do Processo nº 3165/2020,  do ver.  Dr. Elton, 
que requer à DRS XVII informações quanto ao Contrato de Gestão nº 
001.0500.000038/2017, que trata da operacionalização da gestão e execução do Hospital 
Regional de São José dos Campos. Às 18 horas tem início o processo de votação. 
Submetidas à apreciação do Plenário foram aprovadas por unanimidade as atas das 
sessões ordinárias realizadas nos dias 5 e 7 de maio de 2020. A requerimento verbal 
formulado pelo ver. José Dimas, o Plenário, consultado, aprova por unanimidade o 

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 3100300031003300330032003A00540052004100



 

 Câmara Municipal de São José dos Campos 
                                 (LEGAL)                                         3 

CMSJC-001 – 29ª Sessão Ordinária – 12.05.2020 

 

pedido de inclusão da Indicação de nº 1647/2020 constante do Processo nº 3190/2020, do 
ver. Sérgio Camargo, que solicita à Prefeitura providências com relação às cestas básicas 
encaminhadas ao município através do Programa Alimento Solidário do Governo o Estado 
de São Paulo, na hipótese de haverem sobras. O Plenário, consultado, aprova, em bloco 
e por unanimidade, as matérias constantes da pauta, bem como as matérias inclusas, já 
citadas. Às 18h05min encerra-se o processo de votação. 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 (conf. art. 137, V, do Regimento Interno) o primeiro orador 
inscrito, ver. Marcão da Academia, pelo prazo regimental de dez minutos. 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. Professor Calasans Camargo, pelo prazo 
regimental de cinco minutos. 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 
(conf. art. 137, V, do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, ver. Lino Bispo, pelo 
prazo regimental de dez minutos. Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do 
Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 1º, do Regimento Interno) a próxima oradora inscrita, ver.ª 
Dulce Rita, pelo prazo regimental de cinco minutos. 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. Dr. Elton e 
ver. Wagner Balieiro. Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo 
(conf. art. 92, § 1º, do Regimento Interno) a próxima oradora inscrita, ver.ª Juliana Fraga, 
pelo prazo regimental de cinco minutos. A seguir, os presentes, em pé, procedem a um 
minuto de silêncio em homenagem póstuma à memória do ex-vereador Toru Sanefuji, do 
sr. Rodrigo Pereira e da sr.ª Cleuza Teixeira de Oliveira. Nada mais havendo a ser 
tratado, o sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, declara encerrada a presente 
sessão ordinária. Isto se deu às 19h45min. Para constar, lavrar-se-á esta ata que será 
arquivada depois de cumpridas as formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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