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SEPTUAGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

4 DE DEZEMBRO DE 2018 

 
 

PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA 

SECRETÁRIO: PROFESSOR CALASANS CAMARGO 

 

 

Aberta a sessão, às 17h55min, o sr. secretário ad hoc, ver. Professor Calasans 

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

seguintes vers.: FLÁVIA CARVALHO (PRB), LINO BISPO (PR), MARCÃO DA 

ACADEMIA (PTB), ROBERTO DO ELEVEN (PRB), FERNANDO PETITI (MDB), 

RENATA PAIVA (PSD), WALTER HAYASHI (PSC), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), 

ROBERTINHO DA PADARIA (PPS) e PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PRP). 

 

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

(PT) – 17h56min, DULCE RITA (PSDB) – 17h58min, SÉRGIO CAMARGO (PSDB) – 

17h58min, WAGNER BALIEIRO (PT) – 17h59min, MANINHO CEM POR CENTO 

(PTB) – 18 horas, JOSÉ DIMAS (PSDB) – 18h03min, VALDIR ALVARENGA (SD) – 

18h05min, AMÉLIA NAOMI (PT) – 18h06min, CYBORG (PV) – 18h08min e ESDRAS 

ANDRADE (SD) – 18h13min. 

 

 
Às 17h55min, 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, ao final anexada e rubricada pelos 
membros da Mesa. 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. o Art. 92, § 1º, do Regimento Interno) e no horário 
da Liderança Partidária (conf. Art. 137, inciso V, do Regimento Interno), pelo prazo 
regimental de dez minutos, cada um, respectivamente, os oradores inscritos, a saber: ver. 
Lino Bispo e ver. Professor Calasans Camargo. Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra 
no horário do Pinga-Fogo (conf. o Art. 92, § 1º, do Regimento Interno) o próximo orador 
inscrito, ver. Fernando Petiti, pelo prazo regimental de cinco minutos. Ocupam a tribuna 
para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. o Art. 92, § 1º, do Regimento 
Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. Art. 137, inciso V, do Regimento 
Interno), pelo prazo regimental de dez minutos, cada um, respectivamente, os oradores 
inscritos, a saber: ver. Cyobrg e ver. Marcão da Academia. Ocupa a tribuna para fazer uso 
da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. o Art. 92, § 1º, do Regimento Interno) a 
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próxima oradora inscrita, ver.ª Amélia Naomi, pelo prazo regimental de cinco minutos. 

Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. o Art. 92, § 
1º, do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. Art. 137, inciso V, 
do Regimento Interno) a próxima oradora inscrita, ver.ª Dulce Rita, pelo prazo 
regimental de dez minutos. Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do 
Pinga-Fogo (conf. o Art. 92, § 1º, do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, ver. 
Esdras Andrade, pelo prazo regimental de cinco minutos. Ocupam a tribuna para fazer 
uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. o Art. 92, § 1º, do Regimento Interno) e no 
horário da Liderança Partidária (conf. Art. 137, inciso V, do Regimento Interno), pelo prazo 
regimental de dez minutos, cada um, respectivamente, os oradores inscritos, a saber: ver. 
Walter Hayashi e ver. Wagner Balieiro. Ocupam a tribuna para fazer uso da palavra no 
horário do Pinga-Fogo (conf. o Art. 92, § 1º, do Regimento Interno), pelo prazo regimental 
de cinco minutos, cada um, respectivamente, os oradores inscritos, a saber: ver. Juvenil 
Silvério e ver. José Dimas. O sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, informa 
que, nos termos regimentais, a votação das proposituras se dará de forma simbólica 

(conforme o artigo 145 § 6.º – III do Regimento Interno da Câmara Municipal). A 
requerimento verbal formulado pelo ver. José Dimas o Plenário, consultado, aprova 
com um voto contrário o pedido de votação em bloco das matérias submetidas à 
apreciação do Plenário; bem como o pedido de inclusão na pauta das indicações de nº 
6922/2018 constante do processo nº 12599/2018, do ver. Cyborg, que solicita à 
Prefeitura Municipal ronda e fiscalização ostensiva na praça Tertuliano Moraes Delfim, 
no bairro Jd. Margareth; 6923/2018 constante do processo nº 12604/2018, da ver.ª 
Renata Paiva, que solicita à Prefeitura Municipal o serviço de manutenção no abrigo 
de ônibus localizado na rodovia SP-50, entrada do bairro do Buquirinha 2; 6924/2018 
constante do processo nº 12607/2018, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à Prefeitura 
Municipal providências necessárias e urgentes quanto à urbanização de uma viela 
localizada na rua Sebastião Martins Ramos, próximo ao número 462, no Jardim São 
José I; 6925/2018 constante do processo nº 12608/2018, da ver.ª Dulce Rita, que 
solicita à Prefeitura Municipal providências necessárias e urgentes quanto à 
pavimentação do acostamento da estrada Velha Rio São Paulo, na altura do número 
4.850, em frente ao Condomínio Terra Nova, no Distrito de Eugênio de Melo; 
6926/2018 constante do processo nº 12609/2018, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à 
Prefeitura Municipal providências necessárias e urgentes quanto à retirada de lixos e 
entulhos que estão sendo descartados indevidamente, por toda a extensão da rua 
João Gomes da Silva, no Jardim São José II, que dá acesso à Estrada Municipal Joel 
de Paula; 6927/2018 constante do processo nº 12610/2018, da ver.ª Dulce Rita, que 
solicita à Prefeitura Municipal providências necessárias e urgentes quanto à 
implantação de um redutor de velocidade ou outras medidas cabíveis na Estrada 
Velha Rio – SP, na curva que dá acesso ao Sindicato dos Metalúrgicos, próximo à rua 
Francisco Vitor César Leite, altura do nº 105, no Residencial Galo Branco; 6928/2018 
constante do processo nº 12611/2018, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à Prefeitura 
Municipal providências necessárias e urgentes quanto à pintura dos brinquedos do 
playground da praça Rubens Molina, no Distrito de Eugênio de Melo; 6929/2018 
constante do processo nº 12612/2018, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à Prefeitura 
Municipal providências necessárias e urgentes quanto à limpeza e capina da praça 
Rubens Molina, no Distrito de Eugênio de Melo; 6930/2018 constante do processo nº 
12613/2018, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal as providências 
necessárias e urgentes quanto à poda dos galhos de uma árvore localizada na rua 
Sebastião Martins Ramos, em frente ao número 78, no Jardim São José I; 6931/2018 
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constante do processo nº 12615/2018, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à Prefeitura 
Municipal providências necessárias e urgentes quanto à implantação de travessia de 
pedestre no canteiro localizado entre a Avenida Antônio Galvão Júnior, em frente ao 
número 263, e a Estrada velha Rio – São Paulo, no Residencial Galo Branco; 
6932/2018 constante do processo nº 12617/2018, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita 
à Prefeitura Municipal de São José dos Campos o serviço de tapa-buraco na rua 
Orlando Balbino da Silva, no Jardim Terras do Sul; 6933/2018 constante do processo 
nº 12618/2018, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José 
dos Campos a manutenção da área verde localizada no final da rua Orlando Balbino 
da Silva, no Jardim Terras do Sul; 6934/2018 constante do processo nº 12619/2018, 
da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos a 
manutenção do pavimento da Estrada Municipal Santo Antônio do Alto, em toda a sua 
extensão; e 6935/2018 constante do processo nº 12622/2018, do ver. Esdras 
Andrade, que pede à Prefeitura Municipal a realização de estudos para a implantação 
de redutor de velocidade ou travessia elevada na Avenida Napoleão Bonaparte, 811, 
Jardim Colonial; das moções de nºs. 129/2018 constante do processo nº 12591/2018, 
do ver. Marcão da Academia, que registra Moção de Aplauso à Ordem dos Advogados 
do Brasil em São José dos Campos pelo pleito eleitoral ocorrido no dia 29 de 
novembro de 2018; 130/2018 constante do processo nº 12606/2018, do ver. Wagner 
Balieiro, que registra Moção de Aplauso aos 70 anos da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos; e 131/2018 constante do processo nº 12621/2018, do ver. Esdras 
Andrade, que manifesta repúdio ao ato violento cometido pelo funcionário do Carrefour 
de Osasco contra animal, realizado no dia 28 de novembro de 2018; e dos 
requerimentos de nºs. 4043/2018 constante do processo nº 12590/2018, do ver. 
Marcão da Academia, que registra congratulações ao presidente eleito da Ordem dos 
Advogados do Brasil de São José dos Campos; 4049/2018 constante do processo nº 
12598/2018, do ver. Marcão da Academia, que parabeniza o atleta Pedro Bogado 
Sicuro, por participar do 82º Jogos Abertos do Interior Horácio Baby Barioni da 1ª 
Divisão na modalidade de basquete; 4050/2018 constante do processo nº 12600/2018, 
do ver. Cyborg, que requer ao 1º Batalhão da Policia Militar/I ronda e fiscalização 
ostensiva na Praça Tertuliano Moraes Delfim no Bairro Jardim Margareth; 4051/2018 
constante do processo nº 12603/2018, da ver.ª Renata Paiva, que solicita EDP 
Bandeirante providências quanto a queda de energia elétrica no bairro do Turvo; 
4052/2018 constante do processo nº 12605/2018, da ver.ª Renata Paiva, que solicita a 
EDP Bandeirante providências quanto à queda de energia elétrica no bairro do 
Buquirinha; 4053/2018 constante do processo nº 12616/2018, da ver.ª Amélia Naomi, 
que solicita à Prefeitura Municipal providenciar atendimento médico com o urologista 
para Josival Jesus de Sousa, CRA 439.539; e 4054/2018 constante do processo nº 
12620/2018, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita ao Governo do Estado de São Paulo 
a instalação em São José dos Campos do Ambulatório de Saúde Integral para 
Travestis e Transexuais; bem como o pedido de destaque na votação dos 
requerimentos de nºs 3857/2018 constante do processo nº 12322/2018, da ver.ª 
Amélia Naomi, que solicita informações ao Instituto de Previdência do Servidor 
Municipal (IPSM), tendo em vista os relatórios de instruções TCE 02/2018 constantes 
dos autos n. TC 4645/2018; 3867/2018 constante do processo nº 12337/2018, do ver. 
Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura a Lista de Contemplados no Programa Pró-
Trabalho do município; 4035/2018 constante do processo nº 12555/2018, da ver.ª 
Amélia Naomi, que solicita informações à Prefeitura acerca da estrutura que será 
destinada ao atendimento das mulheres no Hospital Municipal Doutor José Carvalho 
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Florence, com plano de metas hospitalar, metas ambulatoriais dentre outras 
informações; e 4041/2018 constante do processo nº 12585/2018, da ver.ª Amélia 
Naomi, que solicita informações à Prefeitura acerca do término do contrato com o 
Hospital Provisão, considerando que o mesmo terminou sua vigência em 30 de 
novembro, próximo passado. Às 20h03min inicia-se o processo de votação. 
Submetidas à apreciação do Plenário foram aprovadas por unanimidade as atas das 
sessões ordinárias realizadas nos dias 27 e 29 de novembro de 2018, bem como a ata da 
sessão solene realizada no dia 30 de novembro de 2018. Em destaque a votação dos 
requerimentos de nºs 3857/2018 constante do processo nº 12322/2018, da ver.ª Amélia 
Naomi, que solicita informações ao Instituto de Previdência do Servidor Municipal (IPSM), 
tendo em vista os relatórios de instruções TCE 02/2018 constantes dos autos n. TC 
4645/2018; 3867/2018 constante do processo nº 12337/2018, do ver. Wagner Balieiro, 
que requer à Prefeitura a Lista de Contemplados no Programa Pró-Trabalho do município; 
4035/2018 constante do processo nº 12555/2018, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita 
informações à Prefeitura acerca da estrutura que será destinada ao atendimento das 
mulheres no Hospital Municipal Doutor José Carvalho Florence, com plano de metas 
hospitalar, metas ambulatoriais dentre outras informações; e 4041/2018 constante do 
processo nº 12585/2018, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita informações à Prefeitura 
acerca do término do contrato com o Hospital Provisão, considerando que o mesmo 
terminou sua vigência em 30 de novembro, próximo passado. Rejeitados com três votos 
favoráveis. O Plenário, consultado, aprova, em bloco e por unanimidade, as demais 
matérias constantes da pauta, bem como as matérias inclusas, já citadas. Os 
requerimentos de nº 3704/2018 e 3818/2018, do ver. Marcão da Academia foram 
retirados pelo próprio autor. Às 20h04min 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, o que se deu às 20h04min. Para constar, lavrar-
se-á esta ata que será arquivada depois de cumpridas as formalidades regimentais de 
praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 


