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QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

5 DE FEVEREIRO DE 2019 

 
 

PRESIDENTE:  ROBERTINHO DA PADARIA 

SECRETÁRIO:  MARCÃO DA ACADEMIA 

 

 

Aberta a sessão, às 17h59min, o sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede à 

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

JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), MARCÃO DA ACADEMIA (PTB), CYBORG (PV), 

FLÁVIA CARVALHO (PRB), LINO BISPO (PR), SÉRGIO CAMARGO (PSDB), 

WAGNER BALIEIRO (PT), DR. ELTON (MDB), WALTER HAYASHI (PSC) e 

ROBERTINHO DA PADARIA (PPS). 

 

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

POR CENTO (PTB) – 18h01min, DULCE RITA (PSDB) – 18h03min, FERNANDO 

PETITI (MDB) – 18h04min, RENATA PAIVA (PSD) – 18h06min, ROBERTO DO 

ELEVEN (PRB) – 18h08min, JULIANA FRAGA (PT) – 18h10min, PROFESSOR 

CALASANS CAMARGO (PRP) – 18h11min, ESDRAS ANDRADE (SD) – 18h13min, 

VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h14min e JOSÉ DIMAS (PSDB) – 18h18min. 

 

 
Às 17h59min, 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. 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 656/2019 constante do processo nº 1216/2019, 
do ver.  Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura fiscalização para providências quanto a 
barulho excessivo na rua Alziro Lebrão, nº 198, no bairro Alto da Ponte; 657/2019 
constante do processo nº 1217/2019, do ver.  Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura 
serviços de poda severa e rebaixamento de copa da árvore localizada na Rua Arcil 
Moreno, nº 201, no bairro Residencial Tatetuba; 658/2019 constante do processo nº 
1219/2019, do ver.  Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura serviços de substituição de 
lâmpada queimada na Av. Sebastião Paulo de Toledo Pontes, nº 392, na Vila Industrial; 
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659/2019 constante do processo nº 1221/2019, do ver. Wagner Balieiro, que solicita à 
Prefeitura carro fumacê na rua Abília Machado, nº 53, Conjunto Residencial Intervale, e 
por todas as ruas do bairro Residencial Tatetuba; e 660/2019 constante do processo nº 
1222/2019, do ver.  Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura a colocação de lixeira na rua 
Serafim Dias Machado, em frente ao nº 26, na Vila Maria; da moção de nº 6/2019 
constante do processo nº 1194/2019, da ver.ª Flávia Carvalho, que manifesta 
congratulação aos alunos joseenses, Gustavo de Melo Correia e Thainá Rosa, que foram 
aprovados em medicina, dando amplo destaque às escolas públicas de São José dos 
Campos; dos requerimentos de nºs 300/2019 constante do processo nº 1211/2019, da 
ver.ª Flávia Carvalho, que solicita à Sabesp informações acerca da constante falta de 
água que tem ocorrido em diversos bairros da cidade de São José dos Campos; 301/2019 
constante do processo nº 1213/2019, da ver.ª Flávia Carvalho, que solicita à EDP São 
Paulo informações acerca da constante falta de energia elétrica que tem ocorrido em 
diversos bairros da cidade de São José dos Campos; 302/2019 constante do processo nº 
1218/2019, do ver.  Wagner Balieiro, que parabeniza o padre Antonio Aparecido Alves 
pelo artigo intitulado “Brumadinho: um crime que brada aos céus”, publicado no Jornal O 
Vale, em 02 de fevereiro de 2019; e 303/2019 constante do processo nº 1220/2019, do 
ver.  Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura vaga em escola municipal para Giovanna 
Silva Sivinski; e do Doc. Diversos de nº 66/2019 constante do processo nº 1179/2019, da 
Prefeitura Municipal de São José dos Campos, que requer a indicação de dois membros 
da Câmara Municipal, sendo um titular e um suplente, para compor a Comissão de 
Aconselhamento e Integração de Políticas Públicas Municipais de São Francisco Xavier 
(CIPP-SFX); bem como a indicação do ver. José Dimas (titular) e do ver. Cyborg 
(suplente) para representar a Câmara Municipal na Comissão de Aconselhamento e 
Integração de Políticas Públicas Municipais de São Francisco Xavier (CIPP-SFX) – conf. 
Doc. Diversos nº 66/2019 – processo nº 1179/2019; bem como a indicação do ver. José 
Dimas (titular) para representar a Câmara Municipal no Conselho Curador da Fundhas 
(Fundação Hélio Augusto de Souza), da ver.ª Renata Paiva (suplente) para representar a 
Câmara Municipal no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e da ver.ª Dulce 
Rita (suplente) para representar a Câmara Municipal no Conselho Fiscal da Fundação 
Cultural Cassiano Ricardo (conf. Doc. Diversos nº 52/2019 – processo nº 666/2019; e, 
ainda, o pedido de destaque na votação do requerimento nº 293/2019 constante do 
processo nº 1170/2019, da ver.ª Amélia Naomi e do ver. Wagner Balieiro, que solicita 
informações à Prefeitura Municipal de São José dos Campos e à Urbam sobre a lista dos 
grandes geradores de resíduos sólidos no Município. Às 19h27min inicia-se o processo 
de votação. Submetidas à apreciação do Plenário foram aprovadas por unanimidade as 
atas das sessões ordinárias realizadas nos dias 29 e 31 de janeiro de 2019. Em destaque 
a votação do requerimento de nº 293/2019 constante do processo nº 1170/2019, da ver.ª 
Amélia Naomi e do ver. Wagner Balieiro, que solicita informações à Prefeitura Municipal 
de São José dos Campos e à Urbam sobre a lista dos grandes geradores de resíduos 
sólidos no Município. Rejeitado com cinco votos favoráveis. O Plenário, consultado, 
aprova, em bloco e por unanimidade, as demais matérias constantes da pauta, bem como 
as matérias inclusas, já citadas. O requerimento de nº 284/2019 constante do processo nº 
1156/2019, do ver.  Juvenil Silvério, foi retirado pelo próprio autor. Às 19h28min 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. Lino Bispo, ver. 
Professor Calasans Camargo. 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 
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ver. Sérgio Camargo. 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. Marcão da Academia, 
pelo prazo regimental de dez minutos. O sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, 
comunica que, considerando o teor do Ofício nº 113/2019 do Tribunal Regional Eleitoral, 
foi editado o Ato da Mesa nº 7, de 5 de fevereiro de 2019, declarando a perda do mandato 
eletivo pelo ver. Fernando Isoppo Petiti, conforme decisão proferida nos autos do 
processo nº 0600654-76.2018.6.26.0000. Determinamos, em decorrência do exposto, a 
convocação do sr. Dilermando Dié Antônio de Alvarenga, eleito primeiro suplente do 
PSDB, para tomar posse como vereador à Câmara Municipal, nos termos da legislação 
vigente. A seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em 
homenagem póstuma à memória da sr.ª Maria Aparecida Simões Graciotto. Nada mais 
havendo a ser tratado, o sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, declara 
encerrada a presente sessão ordinária, o que se deu às 20h36min. Para constar, lavrar-
se-á esta ata que será arquivada depois de cumpridas as formalidades regimentais de 
praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 


