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SEXAGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

15 DE OUTUBRO 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.: 

RENATA PAIVA (PSD), LINO BISPO (PL), JOSÉ DIMAS (PSDB), WALTER HAYASHI 

(PSC), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), MARCÃO DA ACADEMIA (PTB), FLÁVIA 

CARVALHO (REPUBLICANOS), ROBERTO DO ELEVEN (REPUBLICANOS), DR. 

ELTON (MDB), MANINHO CEM POR CENTO (PTB), ROBERTINHO DA PADARIA 

(CIDADANIA), PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PRP), JULIANA FRAGA (PT) e 

DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA (PSDB). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: CYBORG (PV) – 

17h57min, AMÉLIA NAOMI (PT) – 18h04min, WAGNER BALIEIRO (PT) – 18h14min, 

VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h21min e ESDRAS ANDRADE (SD) – 18h54min.  

 

 

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, V, do 
Regimento Interno) pelo prazo regimental de dez minutos, cada um, respectivamente, os 
oradores inscritos, a saber: ver. Professor Calasans Camargo, ver. Dr. Elton, ver. Walter 
Hayashi e ver.ª Juliana Fraga. A requerimento verbal formulado pelo ver. José Dimas, o 
Plenário, consultado, aprovou por unanimidade o pedido de votação em bloco das 
matérias submetidas à apreciação do Plenário; bem como o pedido de inclusão na pauta 
das Indicações de nºs 6417/2019 constante do Processo nº 11997/2019, do ver.  Cyborg, 
que solicita à Prefeitura Municipal estudo técnico para instalar poste de iluminação pública 
na Praça Augustin Soliva, situada no final da avenida Lineu de Moura, sentido centro-
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bairro, no bairro Urbanova; 6418/2019 constante do Processo nº 11998/2019, do ver.  
Cyborg, que solicita à Prefeitura Municipal troca de lâmpadas queimadas na Praça 
Bicentenário, em frente ao nº 584, no bairro Jardim Bela Vista; 6419/2019 constante do 
Processo nº 11999/2019, do ver.  Cyborg, que solicita à Prefeitura Municipal manutenção 
nos brinquedos do parquinho localizado na Praça Áquila, bairro Jardim da Granja; 
6420/2019 constante do Processo nº 12000/2019, do ver.  Cyborg, que solicita à 
Prefeitura Municipal efetuar serviço de poda de raízes de árvore localizada na rua 
Deocleciano Borges de Oliveira, em frente ao número 226, no bairro Jardim Santa Inês II; 
6421/2019 constante do Processo nº 12001/2019, do ver.  Cyborg, que solicita à 
Prefeitura Municipal serviço de conserto da calçada, guias e sarjeta, situada na rua 
Deocleciano Borges de Oliveira, em frente ao número 226, no bairro Jardim Santa Inês II; 
6422/2019 constante do Processo nº 12002/2019, do ver.  Cyborg, que solicita à 
Prefeitura Municipal estudo técnico para viabilizar o retorno dos veículos que transitam 
pela avenida Papa João Paulo II, sentido centro-bairro, próximo ao número 250, na saída 
do estacionamento do supermercado Máximo; 6423/2019 constante do Processo nº 
12003/2019, do ver.  Cyborg, que solicita à Prefeitura Municipal serviço de tapa-buraco na 
rua Monte das Oliveiras, em frente ao número 856, no bairro Jardim Altos de Santana; 
6424/2019 constante do Processo nº 12004/2019, do ver.  Cyborg, que solicita à 
Prefeitura Municipal manutenção na ciclovia existente em toda a extensão da avenida 
Shishima Hifumi, no bairro Urbanova; 6425/2019 constante do Processo nº 12005/2019, 
do ver.  Cyborg, que solicita à Prefeitura Municipal manutenção nas faixas para travessia 
de pedestres localizadas na avenida Shishima Hifumi, nas proximidades da Padaria 
Tentação e dos Condomínios Eldorado e Recanto da Serra, no bairro Urbanova; 
6426/2019 constante do Processo nº 12014/2019, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à 
Prefeitura Municipal de São José dos Campos a manutenção da sinalização horizontal 
(pintura das faixas do pavimento) na rua Capitão Roberto Ferreira Maldos, no centro da 
cidade; 6427/2019 constante do Processo nº 12016/2019, da ver.ª Amélia Naomi, que 
solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos providências sobre denúncias de 
maus-tratos e vistas grossas de funcionários/as para problemas e demandas dos usuários 
do Albergue Municipal Masculino da rua Guararapes, nº 37, Monte Castelo, tratando-os, 
inclusive, com deboches e desprezo; 6428/2019 constante do Processo nº 12019/2019, 
do ver.  Marcão da Academia, que solicita à Prefeitura Municipal a implantação de aulas 
de tênis para adultos nas quadras públicas do município; e 6429/2019 constante do 
Processo nº 12020/2019, do ver.  Cyborg, que solicita à Prefeitura Municipal estudos para 
a instalação de placas “proibido parar e estacionar”, no período compreendido entre as 
20h e as 6h, na continuidade da avenida Shishima Hifumi, nas proximidades do 
Condomínio Residencial Altos da Serra IV, no bairro Urbanova; das Moções de nºs 
101/2019 constante do Processo nº 12018/2019, do ver.  Walter Hayashi, que reconhece 
e parabeniza a Associação Cultural Jardim Paraíso pela realização do Kohaku Otagassem 
2019 e pela passagem dos 62 anos de sua fundação; e 102/2019 constante do Processo 
nº 12022/2019, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita que seja encaminhada Moção de 
Apoio à Associação de Professores Aposentados do Magistério Público do Estado de São 
Paulo (Apampesp), em relação ao pleito pelo Fundeb permanente na Constituição Federal 
e em defesa dos professores ativos e aposentados; e dos Requerimentos de nºs 
3441/2019 constante do Processo nº 11996/2019, do ver.  Cyborg, que requer à ECT – 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos para que seja realizada a entrega de 
correspondências pelos Correios no CEP criado 12.226-651 – Jardim Santa Cecilia 1ª; 
3442/2019 constante do Processo nº 12006/2019, do ver.  Wagner Balieiro e do ver. 
Robertinho da Padaria, que requer providências para realização de sessão solene para 
outorga da Medalha de Honra ao Mérito Prefeito Elmano Ferreira Veloso para a Banda de 
Santana, no dia 20 de outubro de 2019, às 19 horas, na Paróquia de Santana; 3443/2019 
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constante do Processo nº 12008/2019, do ver.  Dr. Elton, que solicita autorização 
legislativa para o vereador Dr. Elton representar a Câmara Municipal de São José dos 
Campos, sem ônus, no II Congresso Científico, no dia 17 de outubro de 2019, às 17 
horas, no auditório lateral da Igreja da Cidade, realizado pela Humanitas – Faculdade de 
Ciências Médicas de São José dos Campos; 3444/2019 constante do Processo nº 
12013/2019, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita informações à Prefeitura Municipal de 
São José dos Campos quanto aos concursos públicos realizados no último domingo, dia 6 
de outubro, para os cargos de agente de combate às endemias e agente comunitário de 
saúde; 3445/2019 constante do Processo nº 12015/2019, da ver.ª Amélia Naomi, que 
requer à Polícia Militar intensificação de ronda policial na rua Tupinambás, avenida 
Princesa Isabel, avenida Rui Barbosa, nos entornos da Escola Estadual Dr. Rui Dória, no 
bairro Santana, região norte da cidade; e 3446/2019 constante do Processo nº 
12021/2019, do ver.  Wagner Balieiro, que parabeniza o Instituto Materno Infantil (IMI) 
Flávio Lenzi pelo 40º aniversário da escola; e, ainda, o pedido de destaque na votação do 
Requerimento de nº 3444/2019 constante do Processo nº 12013/2019, da ver.ª Amélia 
Naomi, já citado. Às 19h40min tem início o processo de votação. Submetidas à 
apreciação do Plenário foram aprovadas por unanimidade as atas das sessões 
ordinárias realizadas nos dias 8 e 10 de outubro de 2019, bem como a ata da sessão 
extraordinária realizada no dia 8 de outubro de 2019 e a ata da sessão solene realizada 
no dia 11 de outubro de 2019. Em destaque a votação do Requerimento de nº 3444/2019 
constante do Processo nº 12013/2019, da ver.ª Amélia Naomi, incluso na pauta, já citado. 
Rejeitado com três votos favoráveis. O Plenário, consultado, aprova, em bloco e por 
unanimidade, as matérias constantes da pauta, bem como as demais matérias inclusas, já 
citadas. Foi deferido de plano o Requerimento de nº 3340/2019 constante do Processo nº 
11741/2019, da ver.ª Flávia Carvalho, que solicita licença de vereança da sessão ordinária 
do dia 10 de outubro de 2019, conforme atestado médico. Às 19h41min encerra-se o 
processo de votação. Nada mais havendo a ser tratado, o sr. presidente, ver. 
ROBERTINHO DA PADARIA, declara encerrada a presente sessão ordinária. Isto se deu 
às 19h41min. Para constar, lavrar-se-á esta ata que será arquivada depois de cumpridas 
as formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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