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SEXAGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

22 DE OUTUBRO DE 2019 

 

PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA 

SECRETÁRIO: MARCÃO DA ACADEMIA  

 
 

Aberta a sessão, às 17h51min, o sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede à 

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

LINO BISPO (PL), FLÁVIA CARVALHO (REPUBLICANOS), SÉRGIO CAMARGO 

(PSDB), CYBORG (PV), DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA (PSDB), MARCÃO DA 

ACADEMIA (PTB), DULCE RITA (PSDB), ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA), 

DR. ELTON (MDB) e ROBERTO DO ELEVEN (REPUBLICANOS). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: RENATA PAIVA 

(PSD) – 17h52min, WALTER HAYASHI (PSC) – 17h52min, AMÉLIA NAOMI (PT) – 

17h56min, JOSÉ DIMAS (PSDB) – 17h58min, PROFESSOR CALASANS CAMARGO 

(PRP) – 17h58min, MANINHO CEM POR CENTO (PTB) – 17h58min, JUVENIL 

SILVÉRIO (PSDB) – 17h58min, WAGNER BALIEIRO (PT) – 17h59min, JULIANA 

FRAGA (PT) – 18h06min, VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h07min e ESDRAS 

ANDRADE (SD) – 18h21min. 

 
 

Às 17h51min, 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). 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. Cyborg e ver. 
Lino Bispo. 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  Dulce Rita, pelo prazo 
regimental de cinco minutos. 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. Marcão da Academia, ver. Professor 
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Calasans Camargo 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. 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, V, do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, 
ver. Wagner Balieiro, pelo prazo regimental de dez minutos. A requerimento verbal 
formulado pelo ver. José Dimas, o Plenário, consultado, aprova 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 6592/2019 constante do 
Processo nº 12295/2019, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal as 
providências cabíveis quanto a implantação de rampa de acessibilidade na Estrada Joel 
de Paula; 6593/2019 constante do Processo nº 12300/2019, do ver. Wagner Balieiro, que 
solicita à Prefeitura serviços de poda e rebaixamento de copa da árvore localizada na rua 
Lupicínio Rodrigues, nº 241, na Vila Ester; 6594/2019 constante do Processo nº 
12307/2019, do ver. Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura fiscalização de um imóvel 
localizado na avenida Andrômeda, nº 2930, no bairro Jardim Satélite; 6595/2019 
constante do Processo nº 12312/2019, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à Prefeitura 
Municipal serviço capina, limpeza e retirada de entulho da viela localizada na avenida 
Tomezo Morino, no bairro Jardim Santa Helena; e 6596/2019 constante do Processo nº 
12313/2019, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à Prefeitura a manutenção dos ventiladores 
da sala de ginástica da Casa do Idoso Leste; das Moções de nºs 104/2019 constante do 
Processo nº 12296/2019, do ver. Dr. Elton, que parabeniza o IPPLAN pelo 10° aniversário; 
105/2019 constante do Processo nº 12308/2019, do ver. Walter Hayashi, que reconhece e 
parabeniza o Instituto NAK do Brasil pelo lançamento do livro “Um olhar na história – 110 
anos da imigração japonesa no Brasil” e pelos 10 anos de atividades na preservação e 
difusão da cultura japonesa; 106/2019 constante do Processo nº 12314/2019, do ver. 
Sérgio Camargo, que congratula as nove unidades do Rotary Club, a Casa da Amizade, 
os Rotaracts e os Interacts de São José dos Campos pelas ações de combate à 
poliomielite; e 107/2019 constante do Processo nº 12316/2019, do ver. Professor 
Calasans Camargo e outros, que manifesta repúdio às modificações propostas pela Aneel 
– Agência Nacional de Energia Elétrica e incidentes sobre a Resolução Normativa 
482/2012, alterando a valoração dos créditos de energia gerada e injetada na rede elétrica 
por consumidor cativo, as quais acarretam a desvalorização de até 60% do valor destes 
créditos, colocando em sério risco, os investimentos realizados e os futuros investimentos, 
bem como milhares de empregos diretos e indiretos no país; e dos Requerimentos de nºs 
3500/2019 constante do Processo nº 12301/2019, do ver. Wagner Balieiro, que requer à 
Prefeitura urgência no agendamento de densitometria óssea de coluna vertebral lombar 
para Maria Lúcia Cursino dos Santos; 3501/2019 constante do Processo nº 12302/2019, 
do ver. Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura urgência no agendamento de ultrassom 
transvaginal para Maria Lúcia Cursino dos Santos; 3502/2019 constante do Processo nº 
12303/2019, do ver. Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura urgência no agendamento 
de exame de colonoscopia para Valquíria de Souza; 3503/2019 constante do Processo nº 
12304/2019, do ver. Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura urgência no agendamento 
de exame de USG da bolsa escrotal para Rogério Litvaitis da Silva; 3504/2019 constante 
do Processo nº 12305/2019, do ver. Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura urgência no 
agendamento de cirurgia de hérnia inguinal para Rogério Litvaitis da Silva; 3505/2019 
constante do Processo nº 12306/2019, do ver. Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura 
urgência no agendamento de exame de monitoramento pelo sistema Holter 24h adulto 
para Maria Natércia Alvarenga; e 3506/2019 constante do Processo nº 12315/2019, da 
ver.ª Amélia Naomi e outros, que requer a instalação da Comissão Especial de 
Representação conforme disposto pelo artigo 68 com o objetivo de acompanhamento 
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junto aos órgãos governamentais e demais instituições nas apurações sobre a morte do 
adolescente de 12 anos em conflito com a Polícia Militar no Parque de Diversões no dia 6 
de setembro de 2019, sexta-feira, em São José dos Campos. Submetida à apreciação do 
Plenário foi aprovada por unanimidade a indicação do ver. Wagner Balieiro e da ver.ª 
Amélia Naomi para comporem a Comissão Especial de Representação, conforme 
disposto pelo artigo 68, com o objetivo de acompanhamento junto aos órgãos 
governamentais e demais instituições nas apurações sobre a morte do adolescente de 12 
anos em conflito com a Polícia Militar no Parque de Diversões, no dia 6 de setembro de 
2019, sexta-feira, em São José dos Campos. Às 19h46min inicia-se o processo de 
votação. Submetidas à apreciação do Plenário foram aprovadas por unanimidade as 
atas das sessões ordinárias realizadas nos dias 15 e 17 de outubro de 2019, bem como a 
ata da sessão solene realizada no dia 14 de outubro de 2019. O Plenário, consultado, 
aprova, em bloco e por unanimidade, as matérias constantes da pauta, bem como as 
matérias inclusas, já citadas. Foram deferidos de plano os Requerimentos de nºs 
3447/2019 constante do Processo nº 12023/2019, da ver.ª Dulce Rita, que solicita licença 
de vereança da sessão ordinária do dia 15 de outubro de 2019, conforme atestado 
médico; 3449/2019 constante do Processo nº 12055/2019, do ver. Sérgio Camargo, que 
justifica a ausência à sessão ordinária do último dia 15/10, mediante a apresentação do 
atestado médico; e 3451/2019 constante do Processo nº 12103/2019, do ver. Cyborg, que 
justifica a ausência da sessão ordinária do dia 17 de outubro de 2019, por motivo de 
falecimento familiar. Às 19h46min encerra-se o processo de votação. A seguir, os 
presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem póstuma à memória 
das srªs Nidelcia Aparecida Silva Pinto, Maria Nazaré de Oliveira Nascimento, Maria da 
Glória Mota Piedade e Iraci Rafael de Oliveira e do sr. Luciano Lucas Costa. Nada mais 
havendo a ser tratado, o sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, declara 
encerrada a presente sessão ordinária. Isto se deu às 19h48min. Para constar, lavrar-se-á 
esta ata que será arquivada depois de cumpridas as formalidades regimentais de praxe.-.- 
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