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QUADRAGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

6 DE AGOSTO DE 2019 

 

 

PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA 

SECRETÁRIO: MARCÃO DA ACADEMIA 

 
 

 

Aberta a sessão, às 17h57min, o sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede à 

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

JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), RENATA PAIVA (PSD), PROFESSOR CALASANS 

CAMARGO (PRP), ESDRAS ANDRADE (SD), MARCÃO DA ACADEMIA (PTB), 

FLÁVIA CARVALHO (PRB), CYBORG (PV), ROBERTINHO DA PADARIA (PPS), 

WALTER HAYASHI (PSC) e JULIANA FRAGA (PT). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vereadores, nos seguintes horários: SÉRGIO 

CAMARGO (PSDB) – 17h58min, WAGNER BALIEIRO (PT) – 18 horas, DR. ELTON 

(MDB) – 18 horas, DULCE RITA (PSDB) – 18h01min, JOSÉ DIMAS (PSDB) – 

18h01min, MANINHO CEM POR CENTO (PTB) – 18h08min, VALDIR ALVARENGA 

(SD) – 18h09min, LINO BISPO (PL) – 18h11min, AMÉLIA NAOMI (PT) – 18h12min, 

ROBERTO DO ELEVEN (PRB) – 18h14min e DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA 

(PSDB) – 18h38min. 

 

 

Às 17h57min, 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. O sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, informa que, nos 
termos regimentais, a votação das proposituras se dará de forma simbólica (conf. art. 145, 
§ 6º – III do Regimento Interno da Câmara Municipal). 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. 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. art. 92, § 1º, do Regimento Interno) a próxima oradora inscrita, ver.ª 
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Juliana Fraga, pelo prazo regimental de cinco minutos. Ocupam a tribuna para fazer uso 
da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. 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. 
Dr. Elton e ver.ª Dulce Rita. Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do 
Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 1º, do Regimento Interno) a próxima oradora inscrita, ver.ª 
Amélia Naomi, pelo prazo regimental de cinco minutos. Ocupa a tribuna para fazer uso da 
palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. 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. 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 4979/2019 constante do 
Processo nº 9196/2019, do ver. Juvenil Silvério, que solicita à Prefeitura Municipal estudos 
para a instalação de um redutor de velocidade na av. Nadyr Mota Cortez, próximo ao nº 
260, no Jardim Santa Rosa; e 4980/2019 constante do Processo nº 9206/2019, da ver.ª 
Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos para que 
retome a Operação Cata-Treco em todos os bairros e logradouros do Município; das 
Moções de nºs 69/2019 constante do Processo nº 9194/2019, da ver.ª Dulce Rita, que 
manifesta apoio ao trabalho realizado pelo ex-diretor do Inpe (Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais), sr. Ricardo Magnus Osório Galvão; 70/2019 constante do Processo 
nº 9204/2019, da ver.ª Amélia Naomi, que repudia a decisão do presidente da República 
Jair Bolsonaro de alterar o questionário do Censo 2020, a ser aplicado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística, causando grande prejuízo ao planejamento das 
políticas sociais do país; 71/2019 constante do Processo nº 9205/2019, da ver.ª Amélia 
Naomi, que manifesta repúdio à atitude do presidente da República Jair Bolsonaro, que 
acusa o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – Inpe de divulgar dados mentirosos 
sobre o desmatamento da Amazônia; e 72/2019 constante do Processo nº 9211/2019, da 
ver.ª Amélia Naomi, que manifesta repúdio pela invasão da Polícia Militar no evento 
partidário do Encontro de Mulheres do Partido Socialismo e Liberdade – PSOL, no último 
sábado, dia 03 de agosto de 2019; do requerimento de nº 2619/2019 constante do 
Processo nº 9195/2019, do ver. Marcão da Academia, que parabeniza o Reverendo Padre 
Rogério de Souza de Lemes pelo seu aniversário natalício; e do Diversos nº 435/2019 
constante do Processo nº 8664/2019, da Câmara dos Deputados, que encaminha o ofício 
nº 037/2019-GAB436 solicitando a criação de uma Procuradoria da Mulher no Município 
de São José dos Campos; bem como o pedido de destaque na votação do Requerimento 
nº 2579/2019 constante do Processo nº 9032/2019, do ver. Wagner Balieiro, que requer à 
Caixa Econômica Federal informações sobre o contrato nº 0416.578-88/2014, e nas 

moções de nºs 70/2019 a 72/2019, já citadas. A requerimento verbal formulado pelo ver. 
Sérgio Camargo foi aprovada por unanimidade a criação da Comissão em defesa do 
Inpe. Às 20h23min tem início o processo de votação. Submetidas à apreciação do 
Plenário foram aprovadas por unanimidade as atas das sessões ordinárias realizadas 
nos dias 2 e 4 de julho de 2019, a ata da sessão extraordinária realizada no dia 11 de 
julho de 2019 e a ata da sessão solene realizada no dia 5 de julho de 2019. Submetida à 
apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a indicação da ver.ª Amélia 
Naomi, do ver. Cyborg, da ver.ª Dulce Rita, do ver. José Dimas, da ver.ª Juliana Fraga, do 
ver. Juvenil Silvério, da ver.ª Renata Paiva, do ver. Sérgio Camargo e do ver. Wagner 
Balieiro para comporem a Comissão em Defesa do Inpe (conf. req. nº 2620/2019 – Proc. 
nº 9217/2019). Em destaque a votação do requerimento de nº 2579/2019 e das moções 
de nºs 70/2019, 71/2019 e 72/2019, já citados. Rejeitados com quatro votos favoráveis. O 
Plenário, consultado, aprova, em bloco e por unanimidade, as demais matérias 
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constantes da pauta, bem como as demais matérias inclusas, já citadas. Os 
requerimentos de nºs 2257/2019 e 2275/2019, da ver.ª Dulce Rita, 2307/2019, da ver.ª 
Amélia Naomi, e 2581/2019, da ver.ª Flávia Carvalho, foram retirados pelas autoras. Às 
20h28min encerra-se o processo de votação. A seguir, os presentes, em pé, procedem 
a um minuto de silêncio em homenagem póstuma à memória do sr. Paulo Nogueira 
Martins e da sr.ª Mirdza Estere Strauss Rachid. Nada mais havendo a ser tratado, o sr. 
presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, declara encerrada a presente sessão 
ordinária. Isto se deu às 20h29min. Para constar, lavrar-se-á esta ata que será arquivada 
depois de cumpridas as formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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