
 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                            (LEGAL)                                             1 

CMSJC-001 – 34ª Sessão Ordinária – 28.05.2019 

 

 

 

TRIGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

28 DE MAIO DE 2019 

 

 

PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA 

SECRETÁRIO: MARCÃO DA ACADEMIA 

 
 

Aberta a sessão, às 17h51min, o sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede à 

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

ELTON (MDB), DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA (PSDB), PROFESSOR CALASANS 

CAMARGO (PRP), LINO BISPO (PL), JOSÉ DIMAS (PSDB), JUVENIL SILVÉRIO 

(PSDB), FLÁVIA CARVALHO (PRB), SÉRGIO CAMARGO (PSDB), CYBORG (PV), 

MARCÃO DA ACADEMIA (PTB), ROBERTINHO DA PADARIA (PPS) e ROBERTO DO 

ELEVEN (PRB). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: RENATA PAIVA (PSD) 

– 17h51, MANINHO CEM POR CENTO (PTB) – 17h52min, JULIANA FRAGA (PT) – 

17h53min, AMÉLIA NAOMI (PT) – 17h56min, VALDIR ALVARENGA (SD) – 17h57min, 

WAGNER BALIEIRO (PT) – 17h58min, DULCE RITA (PSDB) – 18h01min e ESDRAS 

ANDRADE (SD) – 18h14min. 

 

 

Às 17h51min, 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. 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 primeiro orador 
inscrito, ver. Professor Calasans Camargo, 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. Juvenil Silvério, 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. Cyborg, ver. Valdir Alvarenga, ver.ª 
Dulce Rita e ver. Lino Bispo. Ocupam a tribuna para fazer uso da palavra no horário do 
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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. José Dimas e 
ver.ª Amélia Naomi. 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 a serem submetidas à apreciação do Plenário; 
bem como pedido de inclusão na pauta das Indicações de nºs 3845/2019 constante do 
Processo nº 6591/2019, do ver. Cyborg, que solicita à Prefeitura Municipal serviço de 
limpeza de lixo e entulho no final da av. Possidônio José de Freitas no bairro do 
Urbanova; 3846/2019 constante do Processo nº 6592/2019, do ver. Cyborg, que solicita à 
Prefeitura Municipal estudos técnicos para a implantação de faixa para a passagem de 
pedestres na frente da entrada do Supermercado Máximo, no bairro Urbanova; 3847/2019 
constante do Processo nº 6593/2019, do ver. Cyborg, que solicita à Prefeitura Municipal 
serviço de tapa-buraco em toda extensão da Praça Fukuoka – bairro Urbanova; 
3848/2019 constante do Processo nº 6594/2019, do ver. Cyborg, que solicita à Prefeitura 
Municipal estudos técnicos para a implantação de faixa para a passagem de pedestres na 
frente da Igreja de Santo Agostinho, no bairro Urbanova; 3849/2019 constante do 
Processo nº 6595/2019, do ver. Cyborg, que solicita à Prefeitura Municipal serviço de 
tapa-buraco na avenida Possidônio José de Freitas, próxima ao nº 1936, no bairro 
Urbanova; 3850/2019 constante do Processo nº 6596/2019, do ver. Cyborg, que solicita à 
Prefeitura Municipal estudos técnicos para a construção da continuidade da ciclovia e 
pista de caminhada da avenida Sishima Hifumi, localizada ao lado da pista Bairro – 
Centro, no Urbanova; 3851/2019 constante do Processo nº 6603/2019, da ver.ª Amélia 
Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos realização de reforço 
da ronda da Guarda Civil Municipal no Terminal Rodoviário Urbano Central, localizado na 
Praça do Expedicionário, no centro da cidade; e 3852/2019 constante do Processo nº 
6604/2019, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos 
Campos providências no sentido de coibir constantes problemas de poluição sonora 
(barulhos de motos e carros que utilizam de escapamentos que produzem sons 
extremamente altos), na avenida Rui Barbosa, em Santana, nas imediações da empresa 
Coop Supermercado; Moção nº 46/2019 constante do Processo nº 6601/2019, do ver. Dr. 
Elton, que manifesta repúdio à publicação feita pela atriz Luana Piovani, nas redes 
sociais, na qual a mesma “debocha” e difama a Ministra da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos, Damares Alves; e dos Requerimentos de nºs 1613/2019 constante do 
Processo nº 6597/2019, do ver. Walter Hayashi, que requer Licença Nojo na sessão 
ordinária do dia 28 de Maio de 2019, conforme documento anexo; 1614/2019 constante do 
Processo nº 6598/2019, do ver. Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura urgência no 
agendamento de cirurgia de retirada de mioma para Débora Ivone de Moraes; 1615/2019 
constante do Processo nº 6599/2019, do ver. Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura 
vaga em creche para a criança Anne Sophia Barros dos Santos; 1616/2019 constante do 
Processo nº 6600/2019, do ver. Wagner Balieiro, que requer à Comgás – Companhia de 
Gás de São Paulo providências quanto a um buraco na calçada, próximo a ligação de gás, 
na rua Dezenove de Novembro, em frente ao nº 171, no bairro Monte Castelo; 1617/2019 
constante do Processo nº 6602/2019, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita informações 
Prefeitura Municipal de São José dos Campos quanto ao valor gasto nos anos 2017, 2018 
e 2019 com a manutenção das vias onde existe o “antipoeira”; e 1618/2019 constante do 
Processo nº 6605/2019, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita ao 1º Batalhão da Polícia 
Militar o reforço do policiamento no Terminal Rodoviário Urbano Central, localizado na 
Praça do Expedicionário, no centro da cidade; bem como o pedido de destaque na 
votação do Requerimento nº 1617/2019 constante do Processo nº 6602/2019, da ver.ª 
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Amélia Naomi, que solicita informações Prefeitura Municipal de São José dos Campos 
quanto ao valor gasto nos anos 2017, 2018 e 2019 com a manutenção das vias onde 
existe o “antipoeira”. A requerimento verbal formulado pelo ver. Lino Bispo, o Plenário, 
consultado, aprova com quatro votos contrários o pedido de destaque da Moção de nº 
45/2019 constante do Processo nº 6547/2019, da ver.ª Amélia Naomi, que apoia o 
Movimento Nacional de Luta Contra a Aids, onde se articulam várias entidades com o 
objetivo de manutenção do Programa Brasileiro de Aids, do Governo Federal. Às 
19h30min tem início o processo de votação. Em destaque a votação da Moção de nº 
45/2019 constante do Processo nº 6547/2019, da ver.ª Amélia Naomi, que apoia o 
Movimento Nacional de Luta Contra a Aids, onde se articulam várias entidades com o 
objetivo de manutenção do Programa Brasileiro de AIDS, do Governo Federal. Aprovada 
com um voto contrário. Em destaque a votação do requerimento de nº 1617/2019 
constante do Processo nº 6602/2019, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita informações 
Prefeitura Municipal de São José dos Campos quanto ao valor gasto nos anos 2017, 2018 
e 2019 com a manutenção das vias onde existe o “antipoeira”. Rejeitado com quatro 
votos favoráveis. O Plenário, consultado, aprova, em bloco e por unanimidade, as 
matérias constantes da pauta, bem como as demais matérias inclusas, já citadas. 
Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a ata da sessão 
ordinária realizada no dia 21 de maio de 2019. O Requerimento de nº 1595/2019 
constante do Processo nº 6448/2019, da ver.ª Renata Paiva, foi retirado pela autora. Às 
19h34min encerra-se o processo de votação. A seguir, os presentes, em pé, procedem 
a um minuto de silêncio em homenagem póstuma à memória da sra. Laura Hiroko 
Monstans e do sr. Paulo Monteiro Lopes. Nada mais havendo a ser tratado, o sr. 
presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, declara encerrada a presente sessão 
ordinária. Isto se deu às 19h35min. Para constar, lavrar-se-á esta ata que será arquivada 
depois de cumpridas as formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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