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QUINQUAGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

10 DE SETEMBRO DE 2019 

 

 

PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA  

SECRETÁRIO: MARCÃO DA ACADEMIA e 

PROFESSOR CALASANS CAMARGO  

 
 

Aberta a sessão, às 17h58min, o sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede à 

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

JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), WALTER HAYASHI (PSC), DULCE RITA (PSDB), 

SÉRGIO CAMARGO (PSDB), FLÁVIA CARVALHO (REPUBLICANOS), CYBORG 

(PV), RENATA PAIVA (PSD), JOSÉ DIMAS (PSDB), ROBERTINHO DA PADARIA 

(PPS), PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PRP), MARCÃO DA ACADEMIA (PTB) 

e ROBERTO DO ELEVEN (REPUBLICANOS). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: WAGNER 

BALIEIRO (PT) – 18h08min, VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h08min, JULIANA 

FRAGA (PT) – 18h09min, DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA (PSDB) – 18h18min, 

AMÉLIA NAOMI (PT) – 18h27min, DR. ELTON (MDB) – 18h37min e MANINHO CEM 

POR CENTO (PTB) – 19h08min. 

 

 

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. 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. Cyborg e ver. Dr. 
Elton. Assume ad hoc a secretaria dos trabalhos o ver. Professor Calasans Camargo. A 
requerimento verbal formulado pelo ver. José Dimas, o Plenário, consultado, aprova por 
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unanimidade o pedido de votação em bloco das matérias a serem submetidas à 
apreciação do Plenário; bem como o pedido de inclusão na pauta do Requerimentos de 
n°s 3071/2019 constante do Processo n° 10671/2019, da ver.ª Dulce Rita, que pede ao 1º 
Batalhão da Polícia Militar Força Tática rondas no Centro de Comércio Popular da 
Rodoviária Velha – Terminal Urbano Central; e 3072/2019 constante do Processo n° 
10676/2019, da ver.ª Dulce Rita, que pede à ECT – Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos a correção do nome do bairro no CEP das ruas do Jardim Califórnia; e das 
Indicações de n°s 5722/2019 constante do Processo n° 10667/2019, da ver.ª Dulce Rita, 
que pede à Prefeitura estudos para providenciar cascalhamento no interior da Companhia 
de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo – Ceagesp de São José dos Campos; 
5723/2019 constante do Processo n° 10669/2019, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à 
Prefeitura Municipal instalação de câmera de monitoramento do COI na Companhia de 
Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo – Ceagesp de São José dos Campos; 
5724/2019 constante do Processo nº 10670/2019, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à 
Prefeitura a ação da Ronda de Apoio Social no Centro de Comércio Popular da Rodoviária 
Velha – Terminal Urbano Central; 5725/2019 constante do Processo n° 10672/2019, da 
ver.ª Dulce Rita, que pede à Prefeitura Municipal estudos quanto à implantação de Posto 
da Guarda Municipal no Centro de Comércio Popular da Rodoviária Velha – Terminal 
Urbano Central; 5726/2019 constante do Processo n° 10673/2019, da ver.ª Dulce Rita, 
que solicita à Prefeitura Municipal vistoria na lombada localizada na rua 7 de Setembro, no 
bairro Eugênio de Melo; 5727/2019 constante do Processo n° 10674/2019, da ver.ª Dulce 
Rita, que solicita à Prefeitura Municipal as providências cabíveis quanto ao asfaltamento 
da Rua Projetada 2, no bairro Freitas; 5728/2019 constante do Processo n° 10675/2019, 
da ver.ª Dulce Rita, que pede à Prefeitura estudos para substituição por LED da 
iluminação da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo – Ceagesp de 
São José dos Campos; 5729/2019 constante do Processo n° 10680/2019, da ver.ª Amélia 
Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos a limpeza e varrição 
da Praça Marte, no Jardim da Granja; 5730/2019 constante do Processo nº 10683/2019, 
da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos que 
seja feita a manutenção do ajardinamento e o plantio de grama tipo amendoim na Praça 
Marte, no Jardim da Granja; 5731/2019 constante do Processo n° 10684/2019, da ver.ª 
Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos a poda ou 
rebaixamento de copa das árvores da Praça Marte, no Jardim da Granja; 5732/2019 
constante do Processo n° 10686/2019, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura 
Municipal de São José dos Campos que seja feita a contenção de erosão às margens do 
Córrego Senhorinha, próximo ao nº 719, da rua Lira, no Jardim Satélite; 5733/2019 
constante do Processo n° 10687/2019, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura 
Municipal de São José dos Campos a pintura de solo das vagas de estacionamento, de 
guias e dos bancos da Praça Marte, no Jardim da Granja; e 5734/2019 constante do 
Processo n° 10688/2019, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à Sabesp – Cia. de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo que seja averiguado suposto lançamento 
clandestino de esgoto in natura no Córrego Senhorinha, no Bosque dos Eucaliptos; e, 
ainda, o pedido de destaque na votação dos Requerimentos de n°s 3042/2019 constante 
do Processo n° 10630/2019, do ver. Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura informações 
e os estudos técnicos que motivaram a mudança de parâmetros de uso e ocupação da 
área descrita no PLC 11/2019, no bairro Parque dos Ipês; 3043/2019 constante do 
Processo n° 10632/2019, do ver. Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura informações e 
os estudos técnicos que motivaram a mudança de parâmetros de uso e ocupação no PLC 
11/2019, referentes às av. Aparecida Maria Consiglio e av. Josefina P. 
Bondesan/Tancredo Neves; 3044/2019 constante do Processo n° 10636/2019, do ver. 
Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura informações e os estudos técnicos que 

Identificador: 370031003300370039003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                            (LEGAL)                                              3 

CMSJC-001 – 56ª Sessão Ordinária – 10.09.2019 

 

motivaram a mudança de parâmetros de uso e ocupação da área descrita no PLC 
11/2019, referente à av. Comendador Vicente Paulo Penido; 3046/2019 constante do 
Processo n° 10639/2019, do ver. Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura informações e 
os estudos técnicos que motivaram a mudança de parâmetros de uso e ocupação da área 
descrita no PLC 11/2019 ao lado do bairro Vila Adriana; 3047/2019 constante do Processo 
n° 10640/2019, do ver. Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura informações e os estudos 
técnicos que motivaram a mudança de parâmetros de uso e ocupação da área descrita no 
PLC 11/2019 localizada na rua João Batista Ortiz Monteiro; 3048/2019 constante do 
Processo n° 10641/2019, do ver. Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura informações e 
os estudos técnicos que motivaram a mudança de parâmetros de uso e ocupação da área 
descrita no PLC 11/2019, próximo ao bairro Chácara Hawai e Águas do Canindu, na zona 
norte; 3049/2019 constante do Processo n° 10642/2019, do ver. Wagner Balieiro, que 
requer à Prefeitura informações e os estudos técnicos que motivaram a mudança de 
parâmetros de uso e ocupação da área descrita no PLC 11/2019 entre os bairros Vila 
Rangel e Jardim Ouro Preto; 3051/2019 constante do Processo n° 10644/2019, do ver. 
Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura informações e os estudos técnicos que 
motivaram a mudança de parâmetros de uso e ocupação da área descrita no PLC 
11/2019 no bairro Jardim Juliana; 3052/2019 constante do Processo n° 10645/2019, do 
ver. Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura informações e os estudos técnicos que 
motivaram a mudança de parâmetros de uso e ocupação no PLC 11/2019 referente à rua 
Francisco Ricci; 3053/2019 constante do Processo n° 10646/2019, do ver. Wagner 
Balieiro, que requer à Prefeitura informações e os estudos técnicos que motivaram a 
mudança de parâmetros de uso e ocupação da área descrita no PLC 11/2019 em São 
Francisco Xavier; 3054/2019 constante do Processo n° 10647/2019, do ver. Wagner 
Balieiro, que requer à Prefeitura informações e os estudos técnicos que motivaram a 
mudança de parâmetros de uso e ocupação da área descrita no PLC 11/2019 da região 
de Eugênio de Melo, de frente para SP 62; 3055/2019 constante do Processo n° 
10648/2019, do ver. Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura informações e os estudos 
técnicos que motivaram a mudança de parâmetros de uso e ocupação da área descrita no 
PLC 11/2019 no bairro Vista Verde; e 3068/2019 constante do Processo n° 10661/2019, 
do ver. Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura informações sobre o uso de estudos e 
dados do Estoque de Potencial Construtivo Adicional – EPCA. Às 19h09min tem início o 
processo de votação. Submetidas à apreciação do Plenário foram aprovadas por 
unanimidade as atas das sessões ordinárias realizadas nos dias 30 de agosto de 2019, 3 
de setembro de 2019 e 5 de setembro de 2019; bem como as atas das sessões solenes 
realizadas nos dias 28 de agosto de 2019, 30 de agosto de 2019 e 6 de setembro de 
2019. Em destaque a votação dos Requerimentos de nºs 3042/2019 constante do 
Processo nº 10630/2019, do ver. Wagner Balieiro; 3043/2019 constante do Processo nº 
10632/2019, do ver. Wagner Balieiro; 3044/2019 constante do Processo nº 10636/2019, 
do ver. Wagner Balieiro; 3046/2019 constante do Processo nº 10639/2019, do ver. 
Wagner Balieiro; 3047/2019 constante do Processo nº 10640/2019, do ver. Wagner 
Balieiro; 3048/2019 constante do Processo nº 10641/2019, do ver. Wagner Balieiro; 
3049/2019 constante do Processo nº 10642/2019, do ver. Wagner Balieiro; 3051/2019 
constante do Processo nº 10644/2019, do ver. Wagner Balieiro; 3052/2019 constante do 
Processo nº 10645/2019, do ver. Wagner Balieiro; 3053/2019 constante do Processo nº 
10646/2019, do ver. Wagner Balieiro; 3054/2019 constante do Processo nº 10647/2019, 
do ver. Wagner Balieiro; 3055/2019 constante do Processo nº 10648/2019, do ver. 
Wagner Balieiro; e 3068/2019 constante do Processo nº 10661/2019, do ver. Wagner 
Balieiro, já citados. Rejeitados 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 19h10min encerra-se o processo de votação. A seguir, 
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os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem póstuma à 
memória do dr. Valdemir Eduardo Neves, do dr. Denerval Machado Rodrigues de Melo, 
pr. Valdeir Nunes e da sr.ª Rosemeire Silva de Araújo. Nada mais havendo a ser tratado, 
o sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, declara encerrada a presente sessão 
ordinária. Isto se deu às 19h12min. Para constar, lavrar-se-á esta ata que será arquivada 
depois de cumpridas as formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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