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PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

22 DE JANEIRO DE 2019 

 
 

PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA 

SECRETÁRIO: JOSÉ DIMAS e MARCÃO DA ACADEMIA 

 

 

Aberta a sessão, às 17h54min, o sr. secretário ad hoc, ver. José Dimas, procede à 

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

CYBORG (PV), PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PRP), SÉRGIO CAMARGO 

(PSDB), FLÁVIA CARVALHO (PRB), ROBERTO DO ELEVEN (PRB), JUVENIL 

SILVÉRIO (PSDB), JOSÉ DIMAS (PSDB), ROBERTINHO DA PADARIA (PPS), 

DULCE RITA (PSDB), RENATA PAIVA (PSD), WAGNER BALIEIRO (PT), WALTER 

HAYASHI (PSC) e FERNANDO PETITI (MDB). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: AMÉLIA NAOMI 

(PT) – 17h56min, MARCÃO DA ACADEMIA (PTB) – 17h57min, MANINHO CEM POR 

CENTO (PTB) – 17h57min, JULIANA FRAGA (PT) – 17h59min, LINO BISPO (PR) – 

18h02min e VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h03min. 

 
 
 

Às 17h54min, 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, e assume a secretaria dos trabalhos o 
ver. Marcão da Academia. 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 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 nºs 342/2019 
constante do processo nº 621/2019, do ver. Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura 
notificação de proprietário para capina, limpeza e retirada de entulho na rua dos 
Advogados, ao lado do Condomínio Casa Alta, no Jardim Valparaíba; 343/2019 constante 
do processo nº 622/2019, do ver. Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura serviços de 
melhorias e manutenção (nivelamento e cascalhamento) nas ruas Mirtes Spadari Corsi, 
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Ana Furtado Rodrigues e demais vias do bairro Santa Rita, Santa Lúcia e Portal do Céu; 
344/2019 constante do processo nº 626/2019, do ver. Cyborg, que solicita à Prefeitura 
Municipal o serviço de varredura da Praça Tertuliano Moraes Delfim, bairro Jardim 
Maringá; e 345/2019 constante do processo nº 631/2019, da ver.ª Amélia Naomi, que 
indica à Mesa Diretora da Câmara Municipal de São José dos Campos, conforme disposto 
no Regimento Interno desta Casa, para que seja oficiado à Prefeitura Municipal de São 
José dos Campos, para que seja incluída a ATL Vale (Associação dos Trabalhadores 
Lesionados do Vale do Paraíba) para participar em todas reuniões, eventos e atividades 
na Comissão criada em defesa dos empregos e investimentos na empresa General 
Motors; e dos requerimentos de nºs 131/2019 constante do processo nº 619/2019, do ver. 
Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura urgência no agendamento de consulta com 
retinólogo para Ana Rosa da Silva Braga; 132/2019 constante do processo nº 620/2019, 
do ver. Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura urgência no agendamento de consulta 
com neurologista para Joel de Oliveira Santos; 133/2019 constante do processo nº 
625/2019, do ver. Cyborg, que solicita ao 1º Batalhão da Polícia Militar/SP o serviço de 
ronda ostensiva e fiscalização no bairro Urbanova; 134/2019 constante do processo nº 
628/2019, da ver.ª Amélia Naomi, que requer à Mesa Diretora da Câmara Municipal de 
São José dos Campos, conforme disposto no Regimento Interno desta Casa, para que 
seja oficiado à Prefeitura Municipal de São José dos Campos, para atendimento através 
do Hospital Municipal de São José dos Campos, com vistas ao agendamento urgente de 
exames da paciente na pessoa da Sr.ª Rosângela dos Santos Araújo Silva, CRA nº 
273659, necessários para avaliação de cirurgia de adulto; 135/2019 constante do 
processo nº 629/2019, da ver.ª Amélia Naomi e Outros, que requer nos termos 
regimentais da Câmara Municipal de São José dos Campos conforme disposto no artigo 
70-A, para a criação da Frente Parlamentar em defesa da Justiça do Trabalho no âmbito 
do Município de São José dos Campos, bem como na Região do Vale do Paraíba, Litoral 
Norte e Serra da Mantiqueira; e 136/2019 constante do processo nº 630/2019, da ver.ª 
Amélia Naomi e Outros, que requer nos termos regimentais da Câmara Municipal de São 
José dos Campos conforme disposto no artigo 70-A, para a criação da Frente Parlamentar 
em defesa da permanência da fábrica da General Motors do Brasil, no Município de São 
José dos Campos; e, ainda, o pedido de destaque na votação dos requerimentos de nºs 
105/2019 constante do processo nº 538/2019, da ver.ª Amélia Naomi, que requer 
informações à Prefeitura Municipal de São José dos Campos, através da Secretaria de 
Mobilidade Urbana, sobre a concessão e ou permissão de serviços públicos prestados 
pela Empresa Yellow Soluções de Mobilidade Ltda, inscrito no CNPJ: 28387822/0001-96, 
com endereço à rua Lourenço Marques, 297 - Vila Olímpia - São Paulo - SP- Brasil, para 
exploração de serviços de locação de bicicletas e patinetes para munícipes no território do 
Município de São José dos Campos e dá outras providências; 129/2019 constante do 
processo nº 608/2019, da ver.ª Amélia Naomi, que requer nos termos regimentais da 
Câmara Municipal de São José dos Campos, para que seja solicitado informações à 
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, através da Secretaria Municipal de Saúde 
sobre os serviços públicos prestados de obstetrícia realizados no Hospital Municipal 
Doutor José de Carvalho Florence sob contrato de gestão com a SPDM – Associação 
Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, bem como toda a rede pública municipal 
conveniada com os demais Hospitais e Clínicas no período do ano de 2018 até a presente 
data; e 130/2019 constante do processo nº 609/2019, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita 
informações à Prefeitura Municipal de São José dos Campos, através da Secretaria 
Municipal de Saúde, acerca da rede oftalmológica credenciada disponível para 
atendimento aos munícipes em São José dos Campos. Às 18h48min tem início o 
processo de votação. Submetidas à apreciação do Plenário foram aprovadas por 
unanimidade as atas das sessões ordinárias realizadas no dia 18 de dezembro de 2018, 
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bem como a ata da sessão extraordinária realizada no dia 18 de dezembro de 2018. Em 
destaque a votação do requerimento de nº 105/2019 constante do processo nº 538/2019, 
da ver.ª Amélia Naomi, que requer informações à Prefeitura Municipal de São José dos 
Campos, através da Secretaria de Mobilidade Urbana sobre a concessão e ou permissão 
de serviços públicos prestados pela Empresa Yellow Soluções de Mobilidade Ltda, inscrito 
no CNPJ: 28387822/0001-96, com endereço à rua Lourenço Marques, 297 - Vila Olímpia - 
São Paulo - SP - Brasil, para exploração de serviços de locação de bicicletas e patinetes 
para munícipes no território do Município de São José dos Campos e dá outras 
providências; do requerimento nº 129/2019 constante do processo nº 608/2019, da ver.ª 
Amélia Naomi, que requer nos termos regimentais da Câmara Municipal de São José dos 
Campos, para que seja solicitado informações à Prefeitura Municipal de São José dos 
Campos, através da Secretaria Municipal de Saúde, sobre os serviços públicos prestados 
de obstetrícia realizados no Hospital Municipal Doutor José de Carvalho Florence sob 
contrato de gestão com a SPDM – Associação Paulista para o Desenvolvimento da 
Medicina, bem como toda a rede pública municipal conveniada com os demais Hospitais e 
Clínicas no período do ano de 2018 até a presente data; e do requerimento nº 130/2019 
constante do processo nº 609/2019, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita informações à 
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, através da Secretaria Municipal de Saúde, 
acerca da rede oftalmológica credenciada disponível para atendimento aos munícipes em 
São José dos Campos. Rejeitados com 4 (quatro) votos favoráveis. O Plenário, 
consultado, aprova, em bloco e por unanimidade, as demais matérias constantes da 
pauta, bem como as matérias inclusas, já citadas. Às 18h57min 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 18h58min. Para 
constar, lavrar-se-á esta ata que será arquivada depois de cumpridas as formalidades 
regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 


