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QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA
27 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.:
MARCÃO DA ACADEMIA (PTB), CYBORG (PV), DR. ELTON (MDB), SÉRGIO
CAMARGO (PSDB), MANINHO CEM POR CENTO (PTB), JOSÉ DIMAS (PSDB),
FLÁVIA CARVALHO (REPUBLICANOS), WALTER HAYASHI (PSC) e ROBERTINHO
DA PADARIA (PPS).
Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: DILERMANDO DIÉ
DE ALVARENGA (PSDB) – 17h58min, DULCE RITA (PSDB) – 17h59min, ROBERTO
DO ELEVEN (REPUBLICANOS) – 17h59min, JUVENIL SILVÉRIO (PSDB) –
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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.
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. Professor Calasans Camargo, ver.ª Amélia Naomi, ver.
Dr. Elton e ver. Marcão da Academia. A requerimento verbal formulado pelo ver. José
Dimas, o Plenário, consultado, aprova por unanimidade o pedido de votação em bloco
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18h01min, PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PRP) – 18h02min, JULIANA
FRAGA (PT) – 18h06min, RENATA PAIVA (PSD) – 18h09min, WAGNER BALIEIRO
(PT) – 18h15min, ESDRAS ANDRADE (SD) – 18h30min, AMÉLIA NAOMI (PT) –
18h32min e VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h44min.
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das matérias a serem submetidas à apreciação do Plenário; bem como o pedido de
inclusão na pauta das Indicações de nºs 5485/2019 constante do Processo nº
10149/2019, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal a implantação de luz
de LED por toda extensão do bairro Jardim das Flores; 5486/2019 constante do Processo
nº 10150/2019, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal que providencie a
manutenção do parquinho (playground) existente na Praça Ronaldo Davoli, no Residencial
Jardim das Flores; 5487/2019 constante do Processo nº 10151/2019, da ver.ª Dulce Rita,
que solicita à Prefeitura Municipal serviços de limpeza, dedetização e desratização em
todas as bocas de lobo localizadas no Residencial Jardim das Flores; 5489/2019
constante do Processo nº 10153/2019, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à Prefeitura
Municipal as providências cabíveis quanto à manutenção de bebedouros na EMEF
Emmanuel Antônio dos Santos; e 5490/2019 constante do Processo nº 10154/2019, da
ver.ª Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal a realização de pintura da sinalização
de solo das vias do Residencial Jardim das Flores; da Moção nº 85/2019 constante do
Processo nº 10140/2019, do ver. Cyborg, que congratula-se com a Universidade do Vale
do Paraíba – Univap, através da Faculdade de Engenharias, Arquitetura e Urbanismo –
FEAU, pela participação no Projeto Rondon Operação João de Barro Piauí 2019; e dos
Requerimentos de nºs 2892/2019 constante do Processo nº 10141/2019, do ver. Roberto
do Eleven, que solicita, na condição de líder do PRB, a alteração junto à Câmara
Municipal de São José dos Campos do nome do Partido Republicano Brasileiro – PRB
para Republicanos; e 2893/2019 constante do Processo nº 10143/2019, da ver.ª Amélia
Naomi, que solicita autorização legislativa para uso do Plenário Mário Scholz, no dia 08 de
setembro de 2019 – domingo, das 8h às 19h, para realização do Processo de Eleições
Diretas internas do Partido dos Trabalhadores (PED – PT); e, ainda, o pedido de destaque
na votação do Requerimento nº 2889/2019 constante do Processo nº 10125/2019, da ver.ª
Amélia Naomi, que registra a formação da Frente Parlamentar em Defesa do
Investimentos na Infraestrutura da Rede Estadual de Ensino, pela Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo, por iniciativa do mandato do Deputado Estadual Emídio de
Souza – PT. Às 19h22min tem início o processo de votação. Submetidas à apreciação
do Plenário foram aprovadas por unanimidade as atas das sessões ordinárias
realizadas nos dias 20 e 22 de agosto de 2019. Em destaque a votação do Requerimento
de nº 2889/2019 constante do Processo nº 10125/2019, da ver.ª Amélia Naomi, já citado.
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. Às 19h24min encerra-se o processo de votação. A seguir, os presentes, em
pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem póstuma à memória da sr.ª Tereza
Maria Alves de Góes e do sr. Darci Lima 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 19h29min. Para constar, lavrar-se-á esta ata que será arquivada
depois de cumpridas as formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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