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TRIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

21 DE MAIO DE 2019 

 

 

PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA 

SECRETÁRIO: MARCÃO DA ACADEMIA 

 
 

 

Aberta a sessão, às 17h54min, o sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede à 

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

DULCE RITA (PSDB), CYBORG (PV), LINO BISPO (PL), SÉRGIO CAMARGO 

(PSDB), MARCÃO DA ACADEMIA (PTB), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), RENATA 

PAIVA (PSD), JOSÉ DIMAS (PSDB), AMÉLIA NAOMI (PT), FLÁVIA CARVALHO 

(PRB), JULIANA FRAGA (PT), WAGNER BALIEIRO (PT), ROBERTINHO DA 

PADARIA (PPS) e DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA (PSDB). 

 

 

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

POR CENTO (PTB) – 17h54min, DR. ELTON (MDB) – 18 horas, PROFESSOR 

CALASANS CAMARGO (PRP) – 18h01min, VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h06min, 

ROBERTO DO ELEVEN (PRB) – 18h07min, WALTER HAYASHI (PSC) – 18h10min e 

ESDRAS ANDRADE (SD) – 18h32min. 

 

 

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. 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. Wagner Balieiro. 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. 
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José Dimas, o Plenário, consultado, aprova por unanimidade o pedido de votação 
em bloco das matérias a serem submetidas à apreciação do Plenário; bem como 
pedido de inclusão na pauta das Indicações de nºs 3651/2019 constante do Processo 
nº 6294/2019, do ver.  Cyborg, que solicita à Prefeitura Municipal estudo técnico para 
incluir a avenida Iroman Victor Garrido, no bairro Urbanova, como passagem e 
corredor de ônibus; 3654/2019 constante do Processo nº 6298/2019, do ver.  Wagner 
Balieiro, que solicita à Prefeitura fiscalização de agentes de trânsito na rua Abelardo 
Alves de Paiva, nº 300, em frente à EMEI Doroti da Silva Cunha, no bairro Jardim 
Santa Inês I; e 3655/2019 constante do Processo nº 6299/2019, do ver.  Wagner 
Balieiro, que solicita à Prefeitura serviços de destoca e manutenção da calçada na rua 
dos Gráficos, nº 141, esquina com a rua dos Cientistas, no Jardim Valparaíba; e dos 
Requerimentos de nºs 1558/2019 constante do Processo nº 6293/2019, do ver.  
Cyborg, que solicita à EDP São Paulo estudo técnico para poda de galhos de árvore 
na rua Francisco Paes, nº 229, próximo ao Edifício Rui Doria, centro; e 1559/2019 
constante do Processo nº 6300/2019, do ver.  Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura 
urgência no agendamento de consulta com proctologista para Doraci Pereira 
Guilherme; e, ainda, o pedido de destaque na votação do Requerimento nº 1557/2019 
constante do Processo nº 6290/2019, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita informações 
à Prefeitura Municipal de São José dos Campos sobre a Fundação Hélio Augusto de 
Souza – Fundhas em relação às atribuições dos cargos de educadores, professores, 
pedagogos, psicopedagogos e psicólogos da instituição; e da Moção nº 43/2019 
constante do Processo nº 6074/2019, da ver.ª Amélia Naomi, que parabeniza o 
Conselho Regional de Serviço Social de São Paulo – Cress pela campanha “Se 
cortam os direitos, quem é preta e pobre sente primeiro” e pela passagem do Dia da 
Assistente Social, comemorado no dia 15 de maio. Às 18h49min tem início o 
processo de votação. Submetidas à apreciação do Plenário foram aprovadas por 
unanimidade as atas das sessões ordinárias realizadas nos dias 14 e 16 de maio de 
2019. Em destaque a votação do Requerimento nº 1557/2019 constante do Processo 
nº 6290/2019, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita informações à Prefeitura Municipal 
de São José dos Campos sobre a Fundação Hélio Augusto de Souza – Fundhas em 
relação as atribuições dos cargos de educadores, professores, pedagogos, 
psicopedagogos e psicólogos da instituição. Rejeitado com três votos favoráveis.  Em 
destaque a votação da Moção nº 43/2019 constante do Processo nº 6074/2019, da 
ver.ª Amélia Naomi, que parabeniza o Conselho Regional de Serviço Social de São 
Paulo –  Cress pela campanha “Se cortam os direitos, quem é preta e pobre sente 
primeiro” e pela passagem do Dia da Assistente Social, comemorado no dia 15 de 
maio. Rejeitada 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 1486/2019 constante do Processo nº 
6078/2019 e o Requerimento de nº 1487/2019 constante do Processo nº 6079/2019, 
ambos do ver. Sérgio Camargo, foram retirados pelo autor. Às 18h52min 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 Renata Paiva 
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) o próximo orador inscrito, ver. 
Esdras Andrade, pelo prazo regimental de cinco minutos. A seguir, os presentes, em 
pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem póstuma à memória da sra. 
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Maria Amélia Fernandes e do sr. Dionísio Antônio Bispo.  Nada mais havendo a ser 
tratado, o sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, declara encerrada a 
presente sessão ordinária. Isto se deu às 19h33min. Para constar, lavrar-se-á esta ata 
que será arquivada depois de cumpridas as formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-. 
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