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SEXAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

24 DE SETEMBRO DE 2019 

 

 

PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA  

SECRETÁRIO: MARCÃO DA ACADEMIA  

 
 

Aberta a sessão, às 17h56min, 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), SÉRGIO CAMARGO (PSDB), 

ROBERTO DO ELEVEN (REPUBLICANOS), LINO BISPO (PL), WALTER HAYASHI 

(PSC), PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PRP), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), JOSÉ 

DIMAS (PSDB), ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA) e DULCE RITA (PSDB). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: FLÁVIA CARVALHO 

(REPUBLICANOS) – 17h56min, AMÉLIA NAOMI (PT) – 17h57min, JULIANA FRAGA (PT) 

– 17h57min, MANINHO CEM POR CENTO (PTB) – 17h58min, DR. ELTON (MDB) – 

17h58min, DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA (PSDB) –– 18h01min, VALDIR 

ALVARENGA (SD) – 18h02min, WAGNER BALIEIRO (PT) – 18h11min e ESDRAS 

ANDRADE (SD) – 18h23min. 

 

 

 

Às 17h56min, 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. Cyborg, pelo prazo regimental de dez 
minutos. Logo após, 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. 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 o pedido de 
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inclusão na pauta do Documento Diverso nº 535/2019 constante do Processo nº 
11263/2019, da Câmara dos Deputados, que encaminha informações das transferências 
de recursos da União (constitucional, legal e voluntária) ao município referente ao mês de 
agosto de 2019; e do Documento Diverso nº 536/2019 constante do Processo nº 
11278/2019, do Compir – Conselho Municipal de Políticas de Igualdade Racial, que 
encaminha o ofício 004/Compir solicitando a indicação de representantes para compor o 
Conselho Municipal de Políticas de Igualdade Racial; das Indicações de nºs 6015/2019 
constante do Processo nº 11264/2019, do ver. Cyborg, que solicita à Prefeitura Municipal 
manutenção nas piscinas verticais do Parque do Ribeirão Vermelho, no bairro Urbanova; 
6016/2019 constante do Processo nº 11265/2019, do ver. Cyborg, que solicita à Prefeitura 
Municipal o replantio de árvores de preferência adultas, substituindo as que caíram, bem 
como estudo técnico para as árvores existentes, no Parque da Cidade, situado na avenida 
Olivo Gomes, número 100, no bairro de Santana; 6017/2019 constante do Processo nº 
11267/2019, do ver. Cyborg, que solicita à Prefeitura Municipal poda de galhos de árvore 
“ficos”, com cesta aérea, situada a meio fio da rua Sena Madureira, em frente ao nº 427, 
referência: ao lado da Praça Aldo Pires, no bairro Parque Industrial; 6018/2019 constante 
do Processo nº 11269/2019, do ver. Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura fiscalização 
de um imóvel localizado na Rua dos Metalúrgicos, nº 63, no Jardim Valparaíba; e 
6019/2019 constante do Processo nº 11271/2019, do ver. Wagner Balieiro, que solicita à 
Prefeitura fiscalização de agentes de trânsito, na Rua dos Metalúrgicos, próximo ao nº 71, 
no Jardim Valparaíba; e dos Requerimentos de nºs 3263/2019 constante do Processo nº 
11266/2019, do ver. Cyborg, que requer à EDP São Paulo serviço de poda de galhos de 
árvore em fios elétricos, na Comunidade Beira Rio, no bairro Urbanova referência: 
próximo ao Supermercado Villarreal, situado na avenida Possidônio José de Freitas, nº 
101; 3264/2019 constante do Processo nº 11268/2019, do ver. Wagner Balieiro, que 
requer à Prefeitura agendamento de cirurgia dos ombros para Santina Bastos dos Santos; 
3265/2019 constante do Processo nº 11270/2019, do ver. Wagner Balieiro, que requer à 
Prefeitura urgência no agendamento de avaliação cirúrgica de retirada de pólipo 
endometrial com atipias para Elaine Mara Ernandes; 3266/2019 constante do Processo nº 
11272/2019, do ver. Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura urgência no agendamento 
de cirurgia de hérnia para Santina Bastos dos Santos; 3267/2019 constante do Processo 
nº 11275/2019, da ver.ª Renata Paiva, que requer licença da vereança no período de 24 a 
27 de setembro de 2019, conforme atestado médico; 3268/2019 constante do Processo nº 
11276/2019, do ver. Juvenil Silvério, que solicita autorização para uso do Plenário Mário 
Scholz, no dia 20 de novembro de 2019, das 18h às 22h, para a entrega da Medalha 
Mérito Municipal ao engenheiro Catão Francisco Ribeiro;  3269/2019 constante do 
Processo nº 11277/2019, do ver. Cyborg, que solicita à Comgás – Companhia de Gás de 
São Paulo, através de seu escritório regional em São José dos Campos, informações com 
referência à canalização de gás para atendimento aos residenciais da região do bairro 
Urbanova; e 3270/2019 constante do Processo nº 11279/2019, do ver. Marcão da 
Academia, que parabeniza o Heróis Sobre Rodas pela realização do evento Treinão de 
Aniversário, ocorrido no dia 22 de setembro de 2019; e, ainda, o pedido de destaque na 
votação do Requerimento nº 3256/2019 constante do Processo nº 11247/2019, da ver.ª 
Amélia Naomi, que solicita informações à Prefeitura Municipal de São José dos Campos 
sobre os cortes ocorridos no programa Bolsa Família no Município de São José dos 
Campos. Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a indicação 
do vereador Marcão da Academia para representar a Câmara Municipal no Compir – 
Conselho Municipal de Políticas de Igualdade Racial (conforme Documento Diverso nº 
536/2019 constante do Processo nº 11278/2019, do Compir). Às 18h37min inicia-se o 
processo de votação. Submetidas à apreciação do Plenário foram aprovadas por 
unanimidade as atas das sessões ordinárias realizadas nos dias 12, 17 e 19 de setembro 
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de 2019. Em destaque a votação do Requerimento de nº 3256/2019 constante do 
Processo nº 11247/2019, 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. Foram 
deferidos de plano os Requerimentos de nºs 3190/2019 constante do Processo nº 
11079/2019, da ver.ª Flávia Carvalho, que justifica a ausência na sessão ordinária do dia 
19 de setembro de 2019, conforme atestado médico; e 3267/2019 constante do Processo 
nº 11275/2019, da ver.ª Renata Paiva, que requer licença da vereança no período de 24 a 
27 de setembro de 2019, conforme atestado médico. O Requerimento de nº 3216/2019 
constante do Processo nº 11205/2019, da ver.ª Renata Paiva, foi retirado pela autora. Às 
18h39min encerra-se o processo de votação. 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. 
Lino Bispo, ver. Dr. Elton, ver. Wagner Baleiro e ver.ª Dulce Rita. A seguir, os presentes, 
em pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem póstuma à memória da sr.ª 
Edna Aparecida de Melo Friggi. Nada mais havendo a ser tratado, o sr. presidente, ver. 
ROBERTINHO DA PADARIA, declara encerrada a presente sessão ordinária. Isto se deu 
às 19h30min. Para constar, lavrar-se-á esta ata que será arquivada depois de cumpridas 
as formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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