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TRIGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

4 DE JUNHO DE 2019 
 

PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA 

SECRETÁRIO: MARCÃO DA ACADEMIA e JOSÉ DIMAS 
 

 
 

Aberta a sessão, às 17h58min, o sr. secretário ad hoc, ver. José Dimas, procede à 

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

SÉRGIO CAMARGO (PSDB), DR. ELTON (MDB), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), 

FLÁVIA CARVALHO (PRB), LINO BISPO (PL), ROBERTO DO ELEVEN (PRB), 

AMÉLIA NAOMI (PT), ROBERTINHO DA PADARIA (PPS), JOSÉ DIMAS (PSDB), 

CYBORG (PV) e WALTER HAYASHI (PSC). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: JULIANA FRAGA 

(PT) – 17h58min, MARCÃO DA ACADEMIA (PTB) – 18 horas, VALDIR ALVARENGA 

(SD) – 18h01min, RENATA PAIVA (PSD) – 18h01min, WAGNER BALIEIRO (PT) – 

18h02min, DULCE RITA (PSDB) – 18h03min, DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA 

(PSDB) – 18h04min, PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PRP) – 18h04min, 

MANINHO CEM POR CENTO (PTB) – 18h11min e ESDRAS ANDRADE (SD) – 

18h24min. 

 
 

Às 17h58min, 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, procede à leitura da seguinte errata: ‘Informa que, na 
35ª Sessão Ordinária, realizada no dia 30 de maio de 2019, durante o processo de 
discussão do Projeto de Lei nº 179/2019 constante do Processo nº 5282/2019, que 
‘dispõe sobre a criação do Programa Decolar – desenvolvimento máximo das 
características de dotação de talento das crianças e adolescentes talentosos – de São 
José dos Campos’, foi mencionado de maneira errônea o número do Processo 5289 
de 2019. Portanto, para todos os fins, onde lê-se ‘5289/2019’ considerando-se 
‘5282/2019’. Logos após, 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 
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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 
4007/2019 constante do Processo nº 6846/2019, do ver. Cyborg, que solicita à 
Prefeitura Municipal estudos técnicos para instalação de cobertura nos pontos de 
ônibus localizados nas avenidas dos Condomínios Residenciais Jaguary, Alphaville, 
Colinas do Paratehy Norte e Sul, Mont Blanc e Mônaco, no bairro Urbanova; 
4008/2019 constante do Processo nº 6849/2019, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à 
Prefeitura Municipal de São José dos Campos realização de serviços de higienização 
e limpeza dos banheiros do Terminal Rodoviário Urbano Central, localizado na Praça 
do Expedicionário, no centro da cidade, bem como limpeza e higienização de toda 
área pública do entorno (corredores entre os boxes e plataformas dos ônibus); 
4009/2019 constante do Processo nº 6855/2019, do ver. Sérgio Camargo, que solicita 
à Prefeitura a realização de estudo técnico visando a implantação de travessia 
elevada defronte ao número 100 da rua Apa, na Vila São Bento; 4010/2019 constante 
do Processo nº 6862/2019, do ver. Cyborg, que solicita à Prefeitura Municipal notificar 
o proprietário do terreno localizado na avenida Lineu de Moura, sentido Bairro – 
Centro, em frente à extensão do Condomínio Chácaras dos Eucaliptos, nº 1800, no 
Urbanova, para a construção da calçada segura; e 4011/2019 constante do Processo 
nº 6864/2019, do ver. Cyborg, que solicita à Prefeitura Municipal, reiterando Ofício 
2678/2019 de 10/01/2019, para construção de uma passagem para Deficiente Físico 
(PCD) na av. Papa João Paulo-II, nº 250 (Supermercado Máximo), no bairro 
Urbanova; das moções de nºs 48/2019 constante do Processo nº 6844/2019, do ver. 
Cyborg, que congratula-se com a Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério do 
Belém, em São José dos Campos, pelo Culto de Ação de Graças, realizado pela 
passagem do aniversário de seu presidente Pastor Emanuel Barbosa Martins; 49/2019 
constante do Processo nº 6845/2019, do ver. Cyborg, que congratula-se à Assembleia 
de Deus de São José dos Campos pelos seus 78 anos; 50/2019 constante do 
Processo nº 6857/2019, do ver. Marcão da Academia, que parabeniza o time do S. C. 
Coqueiro pela conquista do Campeonato Copa União 2019; e 51/2019 constante do 
Processo nº 6858/2019, do ver. Marcão da Academia, que parabeniza o time do A. E. 
Sem Noção pelo segundo lugar no Campeonato Copa União 2019; e dos 
requerimentos de nºs 1665/2019 constante do Processo nº 6843/2019, do ver. Cyborg, 
que requer à EDP São Paulo serviço de realocação de poste de concreto que se 
encontra no meio da rua João Paulo II, no bairro Urbanova; 1666/2019 constante do 
Processo nº 6850/2019, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de 
São José dos Campos que seja agilizado o fornecimento de medicamentos à Edineia 
de Lourdes Moreira Pedro, CRA 149.077; 1667/2019 constante do Processo nº 
6851/2019, do ver. Professor Calasans Camargo, que solicita cessão do Plenário 
Mario Scholz no dia 26 de junho de 2019, às 19h, para realização de homenagem pelo 
Dia Municipal da Arte Marcial; 1668/2019 constante do Processo nº 6853/2019, do ver. 
Walter Hayashi, que parabeniza a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de São José 
dos Campos – SP, pela comemoração do 78º aniversário, a ser comemorado dia 8 de 
junho de 2019; 1669/2019 constante do Processo nº 6854/2019, da ver.ª Amélia 
Naomi, que solicita à Mesa Diretora autorização legislativa para uso do Plenário desta 
Casa, para realização de Reunião Pública em Defesa da Educação Pública em São 
José dos Campos, no dia 12 de agosto de 2019, às 19 horas; 1670/2019 constante do 
Processo nº 6856/2019, do ver. Sérgio Camargo, que solicita à Diretoria Regional de 
Ensino agenda para a realização de reunião com a Frente Parlamentar em Defesa da 
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Reforma e da Manutenção das Escolas Estaduais sediadas no Município; 1671/2019 
constante do Processo nº 6859/2019, do ver. Marcão da Academia, que parabeniza os 
eleitos para a Mesa Diretora do Conselho Municipal de Saúde – Comus, para o biênio 
2019/2020, realizada no dia 31 de maio de 2019; 1672/2019 constante do Processo nº 
6863/2019, do ver. Cyborg, que requer o envio de ofícios para os Conselhos 
Municipais temáticos onde represento esta Casa, para solicitar o meu imediato 
desligamento das respectivas funções; e 1673/2019 constante do Processo nº 
6865/2019, de sua autoria, que solicita a supressão da sessão ordinária do dia 20 de 
junho de 2019; e, ainda, o pedido de destaque na votação do requerimento nº 
1659/2019 constante do Processo nº 6810/2019, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita 
informações à Prefeitura Municipal de São José dos Campos acerca do quiosque 
localizado na avenida São José, construídos pelo Município para utilização da Guarda 
Civil Municipal. Às 19h02min tem início o processo de votação. Submetidas à 
apreciação do Plenário foram aprovadas por unanimidade as atas das sessões 
ordinárias realizadas nos dias 23 e 28 de maio de 2019. Em destaque a votação do 
Requerimento nº 1659/2019 constante do Processo nº 6810/2019, da ver.ª Amélia 
Naomi, que solicita informações à Prefeitura Municipal de São José dos Campos 
acerca do quiosque localizado na avenida São José, construídos pelo Município para 
utilização da Guarda Civil Municipal. Rejeitado com três 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 1635/2019 
constante do Processo nº 6721/2019 e o requerimento de nº 1636/2019 constante do 
Processo nº 6723/2019, ambos da ver.ª Renata Paiva, foram retirados pela autora. 
Às 19h03min 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.ª Amélia Naomi, ver. Professor Calasans Camargo e ver. 
Valdir Alvarenga. 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. Maninho Cem 
Por Cento e ver. Wagner Balieiro. A seguir, os presentes, em pé, procedem a um 
minuto de silêncio em homenagem póstuma à memória da sr.ª Zilda da Silva Oliveira e 
do sr. Antônio Rodrigues da Costa. Nada mais havendo a ser tratado, o sr. presidente, 
ver. ROBERTINHO DA PADARIA, declara encerrada a presente sessão ordinária. Isto 
se deu às 20h10min. Para constar, lavrar-se-á esta ata que será arquivada depois de 
cumpridas as formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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