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TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

29 DE JANEIRO DE 2019 

 
 

PRESIDENTE:  ROBERTINHO DA PADARIA 

SECRETÁRIO:  PROFESSOR CALASANS CAMARGO e 

CYBORG 

 

 

Aberta a sessão, às 17h56min, o sr. secretário ad hoc, ver. Professor Calasans 

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

seguintes vers.: DR. ELTON (MDB), CYBORG (PV), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), 

ROBERTINHO DA PADARIA (PPS), LINO BISPO (PR), PROFESSOR CALASANS 

CAMARGO (PRP) e FLÁVIA CARVALHO (PRB). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: WALTER HAYASHI 

(PSC) – 17h57min, FERNANDO PETITI (MDB) – 17h57min, MANINHO CEM POR 

CENTO (PTB) – 17h59min, SÉRGIO CAMARGO (PSDB) – 18h01min, JULIANA 

FRAGA (PT) – 18h01min, WAGNER BALIEIRO (PT) – 18h02min, ROBERTO DO 

ELEVEN (PRB) – 18h02min, AMÉLIA NAOMI (PT) – 18h03min, DULCE RITA (PSDB) 

– 18h06min, RENATA PAIVA (PSD) – 18h12min, VALDIR ALVARENGA (SD) – 

18h15min e ESDRAS ANDRADE (SD) – 18h19min. 

 

 
Às 17h56min, 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, ver. Professor Calasans Camargo e ver. Cyborg. 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). Assume ad hoc a secretaria dos trabalhos o ver. Cyborg. A 
requerimento verbal formulado pelo ver. Juvenil Silvério, o Plenário, consultado, aprova 
por unanimidade o pedido de votação em bloco das matérias submetidas à apreciação 
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do Plenário; bem como o pedido de inclusão na pauta das indicações de nºs 508/2019 
constante do processo nº 924/2019, do ver. Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura 
serviços de recapeamento asfáltico e pintura de solo por toda a extensão da Av. Tívoli, na 
Vila Betânia; 511/2019 constante do processo nº 936/2019, do ver. Sérgio Camargo, que 
solicita à Prefeitura a capina, a roçada e a limpeza da praça Cândido Bertolini no Jardim 
Satélite; 512/2019 constante do processo nº 937/2019, do ver. Sérgio Camargo, que 
solicita à Prefeitura a implantação de câmera de monitoramento junto à praça Cândido 
Bertolini no Jardim Satélite; 513/2019 constante do processo nº 938/2019, do ver. Sérgio 
Camargo, que solicita à Prefeitura a realização de operação tapa-buracos nas ruas do 
bairro Chácaras Reunidas; 533/2019 constante do processo nº 963/2019, do ver. Wagner 
Balieiro, que solicita à Prefeitura colocação de ponto de ônibus com cobertura e banco, na 
Av. Corifeu de Azevedo Marques, em frente ao nº 3.303, Condomínio Mirante do Limoeiro 
I e II; 534/2019 constante do processo nº 964/2019, do ver. Wagner Balieiro, que solicita à 
Prefeitura implantação de mais horários de ônibus para atendimento dos Condomínios 
Mirante do Limoeiro I e II, na região do Jardim das Indústrias; 535/2019 constante do 
processo nº 965/2019, do ver. Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura urgente revisão 
da taxa de lixo; e 536/2019 constante do processo nº 966/2019, do ver. Wagner Balieiro, 
que solicita à Prefeitura serviço de limpeza e desobstrução de bocas de lobo localizadas 
na rua Pedra do Capim Azul, em frente ao nº 99, no bairro Jardim Altos de Santana; do 
requerimento de nº 228/2019 constante do processo nº 928/2019, da ver.ª  Amélia Naomi, 
que solicita autorização Legislativa para representar, com ônus, esta Casa de Leis no Ato 
Nacional em Defesa da Justiça do Trabalho, no dia 05 de fevereiro de 2019, em Brasília, 
como representante da Frente Parlamentar em defesa da Justiça do Trabalho; e das 
moções de nºs 2/2019 constante do processo nº 927/2019, do ver. Cyborg, que congratula 
a Guarda Municipal de São José dos Campos pelos seus 31 anos de serviços exemplares 
prestados em nosso município; 3/2019 constante do processo nº 933/2019, da ver.ª  
Amélia Naomi, que manifesta apoio pelo total engajamento nas lutas em prol das 
trabalhadoras e trabalhadores na defesa da Justiça do Trabalho e dos Direitos Sociais e 
Trabalhistas, no ato realizado no dia 28 de janeiro de 2019 defronte ao Fórum Trabalhista 
em São José dos Campos, bem como apoio a convocação do ato nacional no dia 05 de 
fevereiro em Brasília pela ANAMATRA; e 5/2019 constante do processo nº 973/2019, da 
ver.ª  Amélia Naomi, que manifesta apoio à luta em defesa da permanência da General 
Motors do Brasil no Município de São José dos Campos sem retirada dos direitos 
trabalhistas já consagrados nas lutas dos trabalhadores. Às 19h06min inicia-se o 
processo de votação. Submetidas à apreciação do Plenário foram aprovadas por 
unanimidade as atas das sessões ordinárias realizadas nos dias 22 e 24 de janeiro de 
2019, bem como a ata da sessão solene realizada no dia 22 de janeiro de 2019. O 
Plenário, consultado, aprova, em bloco e por unanimidade, as matérias constantes da 
pauta, bem como as matérias inclusas, já citadas. O requerimento nº 146/2019 constante 
do processo nº 687/2019, do ver.  Professor Calasans Camargo, foi retirado pelo próprio 
autor. Às 19h07min encerra-se o processo de votação. 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.ª  Amélia Naomi, ver.ª Dulce Rita e ver. Dr. Elton. 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. Fernando Petiti e ver. Wagner Balieiro. 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) o próximo orador 
inscrito, ver. Walter Hayashi, pelo prazo regimental de dez minutos. A seguir, os 
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presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem póstuma à memória 
das vítimas da tragédia ocorrida na cidade de Brumadinho. Nada mais havendo a ser 
tratado, o sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, declara encerrada a presente 
sessão ordinária, o que se deu às 20h18min. Para constar, lavrar-se-á esta ata que será 
arquivada depois de cumpridas as formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 


