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SEXAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

1° DE OUTUBRO DE 2019 

 

 

PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA 

SECRETÁRIO: MARCÃO DA ACADEMIA  

 
 

Aberta a sessão, às 17h52min, o sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede à 

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

ELTON (MDB), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), MANINHO CEM POR CENTO (PTB), 

DULCE RITA (PSDB), CYBORG (PV), PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PRP), 

WALTER HAYASHI (PSC), FLÁVIA CARVALHO (REPUBLICANOS), ROBERTINHO DA 

PADARIA (CIDADANIA), MARCÃO DA ACADEMIA (PTB) e SÉRGIO CAMARGO (PSDB). 

 

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

– 17h52min, LINO BISPO (PL) – 17h53min, JOSÉ DIMAS (PSDB) – 17h53min, RENATA 

PAIVA (PSD) – 17h54min, DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA (PSDB) –– 17h57min, 

ROBERTO DO ELEVEN (REPUBLICANOS) – 18h04min, WAGNER BALIEIRO (PT) – 

18h06min, VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h09min, ESDRAS ANDRADE (SD) – 

18h13min e AMÉLIA NAOMI (PT) – 18h17min.  

 

 

Às 17h52min, 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.ª Dulce Rita, ver. Cyborg, ver. Lino Bispo, ver. Walter 
Hayashi, ver. Marcão da Academia, ver.ª Amélia Naomi e ver. Dr. Elton. Ocupa a tribuna 
para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 1º, do Regimento 
Interno) o próximo orador inscrito, ver. José Dimas, pelo prazo regimental de cinco 
minutos. A requerimento verbal formulado pelo ver. José Dimas, o Plenário, consultado, 
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aprova por unanimidade o pedido de votação em bloco das matérias a serem 
submetidas à apreciação do Plenário; bem como o pedido de inclusão na pauta das 
Moções de nºs 93/2019 constante do Processo nº 11429/2019, da ver.ª Dulce Rita, que 
parabeniza a EDP São Paulo pelo projeto de eficiência energética que resultou na 
instalação de uma usina solar no Hospital Gacc, no município de São José dos Campos; 
94/2019 constante do Processo nº 11435/2019, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita que 
seja enviada moção de repúdio à Ouvidoria de Polícia do Estado de São Paulo, pela 
violenta repressão policial que houve durante a greve dos trabalhadores da Embraer, 
nesta cidade; 95/2019 constante do Processo nº 11448/2019, da ver.ª Dulce Rita, que 
manifesta repúdio à falta de esclarecimentos à população sobre o lançamento de fumaça, 
incêndio e explosão ocorridos na Revap (Refinaria Henrique Lage); e 96/2019 constante 
do Processo nº 11456/2019, do ver. Robertinho da Padaria e Outros, que manifesta 
repúdio à edição da Lei n. 13.873/2019, sancionada pelo presidente da República, que 
“Altera a Lei nº 13.364, de 29 de novembro de 2016, para incluir o laço, bem como as 
respectivas expressões artísticas e esportivas, como manifestação cultural nacional, 
elevar essas atividades à condição de bem de natureza imaterial integrante do patrimônio 
cultural brasileiro e dispor sobre as modalidades esportivas equestres tradicionais e sobre 
a proteção ao bem-estar animal; das Indicações de nºs 6111/2019 constante do Processo 
nº 11428/2019, da ver.ª Dulce Rita, que solicita implantação de faixa de pedestres em 
frente ao Hospital Regional, na rua Goiânia, Parque Industrial; 6112/2019 constante do 
Processo nº 11438/2019, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à Prefeitura serviços de pintura 
de sinalização de solo em frente à IMI Armelinda Locatelli; 6113/2019 constante do 
Processo nº 11443/2019, do ver. Juvenil Silvério, que solicita à Prefeitura Municipal a 
implantação de defensa metálica na esquina da rua Itatiaia com a rua Medina, no Jardim 
Santa Fé; 6114/2019 constante do Processo nº 11444/2019, do ver. Cyborg, que solicita à 
Prefeitura Municipal a colocação de placas indicativas de ‘proibido jogar lixo’ na Estrada 
do Jaguary com a avenida Águas de Março, no Residencial Jaguary, bairro Urbanova; 
6115/2019 constante do Processo nº 11445/2019, do ver. Cyborg, que solicita à Prefeitura 
Municipal serviços de repintura da faixa de pedestre e da lombada elevada, situadas na 
Estrada Dom José Antonio do Couto, nas proximidades da Escola EMEF Professor 
Geraldo de Almeida, no bairro Chácaras Pousada do Vale; e 6116/2019 constante do 
Processo nº 11446/2019, do ver. Cyborg, que solicita à Prefeitura Municipal verificar 
postes de energia instalados na via pública, da Praça Duque de Caxias, em frente aos 
números 60 e 30; e dos Requerimentos de nºs 3300/2019 constante do Processo nº 
11436/2019, de sua autoria, que solicita autorização para uso do Plenário Mário Scholz no 
dia 16 de outubro de 2019, das 18h às 22h, para a realização do I Seminário Boas 
Práticas na Educação; 3301/2019 constante do Processo nº 11437/2019, de sua autoria, 
que solicita autorização para uso do Plenário Mário Scholz no dia 18 de outubro de 2019, 
das 18h às 22h, para a realização de evento em comemoração aos 10 anos do IPPLAN; 
3302/2019 constante do Processo nº 11440/2019, do ver. Wagner Balieiro, que registra a 
aposentadoria de Regina Célia Luz, Assistente Legislativo, padrão D, da Câmara 
Municipal de São José dos Campos, e cumprimenta pelo trabalho realizado; 3303/2019 
constante do Processo nº 11441/2019, do ver. Wagner Balieiro, que requer à Petrobras 
informações sobre o acidente acontecido no dia 29 de setembro de 2019 na Refinaria 
Henrique Lage (Revap), em São José dos Campos; 3304/2019 constante do Processo nº 
11442/2019, do ver. Wagner Balieiro, que requer à Petrobras informações sobre o impacto 
nos planos de contingência da empresa para redução de eventos como o acontecido na 
Refinaria Henrique Lage (Revap), no dia 29 de setembro de 2019, caso aprovado o PLC 
nº 11/2019, nos termos propostos pelo Poder Executivo; 3305/2019 constante do 
Processo nº 11449/2019, da ver.ª Dulce Rita, que congratula e aplaude os Brigadistas da 
Revap pelo pronto combate ao incêndio em um dos diques de tanques da Revap – 
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Refinaria Henrique Lage; 3306/2019 constante do Processo nº 11450/2019, da ver.ª Dulce 
Rita, que congratula e aplaude os soldados da Polícia Militar pelo pronto combate ao 
incêndio em um dos diques de tanques da Revap – Refinaria Henrique Lage; 3307/2019 
constante do Processo nº 11451/2019, da ver.ª Dulce Rita, que congratula e aplaude os 
soldados do Corpo de Bombeiro pelo pronto combate ao incêndio em um dos diques de 
tanques da Revap – Refinaria Henrique Lage; e 3308/2019 constante do Processo nº 
11454/2019, de autoria da Bancada do PT, que requer informações à Prefeitura se houve 
devolutiva em relação aos ofícios protocolados pelas empresas Petrobras, Copagaz, 
Ipiranga Produtos de Petróleo S/A, Raízen Combustíveis S/A e Companhia Ultragaz S/A; 
e, ainda, o pedido de destaque na votação dos Requerimentos de nºs 3304/2019 e 
3308/2019 e da Moção nº 94/2019, já citados. Às 19h45min tem início o processo de 
votação. Submetidas à apreciação do Plenário foram aprovadas por unanimidade as 
atas das sessões ordinárias realizadas nos dias 24 e 26 de setembro de 2019, bem como 
a ata da sessão solene realizada no dia 27 de setembro de 2019. Em destaque a votação 
dos requerimentos de nº 3304/2019 e 3308/2019 e da Moção nº 94/2019, inclusos, 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 demais 
matérias inclusas, já citadas. Às 19h50min 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. Manuel Santos dos Anjos. Nada mais havendo a ser tratado, o sr. 
presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, declara encerrada a presente sessão 
ordinária. Isto se deu às 20h02min. Para constar, lavrar-se-á esta ata que será arquivada 
depois de cumpridas as formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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