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SEPTUAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

29 DE OUTUBRO DE 2019 

 

PRESIDENTE: JOSÉ DIMAS 

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.: 

AMÉLIA NAOMI (PT), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), MARCÃO DA ACADEMIA (PTB), 

ROBERTO DO ELEVEN (REPUBLICANOS), RENATA PAIVA (PSD), LINO BISPO 

(PL), PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PRP), WALTER HAYASHI (PSC), JOSÉ 

DIMAS (PSDB), SÉRGIO CAMARGO (PSDB), CYBORG (PV), DR. ELTON (MDB), 

MANINHO CEM POR CENTO (PTB), DULCE RITA (PSDB) e JULIANA FRAGA (PT). 

 

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

CARVALHO (REPUBLICANOS) – 17h57min, DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA 

(PSDB) – 17h58min, VALDIR ALVARENGA (SD) – 17h59min, ESDRAS ANDRADE 

(SD) – 18h05min e WAGNER BALIEIRO (PT) – 18h06min. 

 

 
Às 17h56min, havendo número regimental, o sr. presidente em 

exercício, ver. JOSÉ DIMAS, 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. JOSÉ DIMAS, 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. JOSÉ DIMAS.  A requerimento verbal 
formulado pelo ver. Lino Bispo, 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 Moções de n°s 110/2019 constante do Processo n° 
12476/2019, do ver. Cyborg, que congratula-se com a Escola EMEF Dosulina C. Chaves, 
professor Ewerton Batista Duarte e seus alunos participantes da Primeira Olimpíada de 
Inglês, por meio do Chatclass, o Robô de Inglês no WhatsApp; e 111/2019 constante do 
Processo n° 12477/2019, do ver. Juvenil Silvério, que registra moção de aplauso à 
Comunidade Missionária Providência Santíssima pela comemoração dos seus 35 anos de 
fundação – Jubileu de Coral; das Indicações de n°s 6693/2019 constante do Processo n° 
12475/2019, do ver. Cyborg, que solicita à Prefeitura Municipal serviço de limpeza de 
lixos, no final da avenida Shishima Hifumi, sentido centro-bairro, referência ao lado da 
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Univap, no bairro do Urbanova; 6694/2019 constante do Processo n° 12481/2019, da ver.ª 
Flávia Carvalho, que solicita à Prefeitura realizar implantação de iluminação pública na 
Rua Um, a partir do nº 816, Chácaras Havaí; e 6695/2019 constante do Processo n° 
12482/2019, do ver. José Dimas, que solicita à Prefeitura Municipal orçamento e projeto 
para a pavimentação da Estrada Santa Bárbara, no Distrito de São Francisco Xavier; e 
dos Requerimentos de n°s 3541/2019 constante do Processo n° 12479/2019, da ver.ª 
Flávia Carvalho, que solicita autorização plenária para representar esta Edilidade, sem 
ônus, no dia 7 de novembro de 2019, na Câmara dos Deputados, para tratar de assuntos 
referente a investimento na cidade de São José dos Campos, na área da saúde e social; 
3542/2019 constante do Processo n° 12480/2019, do ver. Robertinho da Padaria, que 
solicita licença de vereança das sessões da Câmara Municipal do dia 29 de outubro de 
2019 a 29 de novembro de 2019, conforme atestado médico; 3543/2019 constante do 
Processo n° 12483/2019, do ver. Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura urgência no 
agendamento de mamografia para Aparecida Terezinha de Oliveira; 3544/2019 constante 
do Processo n° 12484/2019, do ver. Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura 
agendamento de cirurgia ortopédica adulto para Cleber Fernando de Sousa; 3545/2019 
constante do Processo n° 12485/2019, do ver. Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura 
urgência no agendamento de exame de ressonância magnética da coluna para Aparecida 
Terezinha de Oliveira; 3546/2019 constante do Processo n° 12486/2019, do ver. Wagner 
Balieiro, que requer à Prefeitura urgência no agendamento de cirurgia plástica geral 
(abdominoplastia) para Cristiana Aparecida da Silva; 3547/2019 constante do Processo n° 
12487/2019, do ver. Wagner Balieiro, que solicita alteração de data – cessão do Plenário 
Mário Scholz, do dia 9 de novembro de 2019 para o dia 30 de novembro de 2019, sábado, 
das 14h às 18h, para realização de Seminário de Regularização; 3548/2019 constante do 
Processo n° 12488/2019, do ver. Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura urgência no 
agendamento de exame de colonoscopia para Pedro dos Santos; 3549/2019 constante do 
Processo n° 12489/2019, do ver. Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura urgência no 
agendamento de exame de ressonância magnética da cabeça para Marcos Vinicius 
Toledo da Silva; 3550/2019 constante do Processo n° 12490/2019, do ver. Wagner 
Balieiro, que requer à Prefeitura urgência no agendamento de cirurgia de hérnia na virilha 
para Euclides Francisco Alves; e 3551/2019 constante do Processo n° 12491/2019, do 
ver. Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura urgência no agendamento de consulta com 
otorrinolaringologista para Eliana Sabrina Marcondes dos Santos; e, ainda, o pedido de 
destaque na votação do Requerimento n° 3540/2019 constante do Processo n° 
12468/2019, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita informações à Prefeitura Municipal de 
São José dos Campos sobre a indicação nº 6014/2019 – Processo nº 11228/2019, para 
que realize urgente os serviços necessários para correção das irregularidades e falhas no 
pavimento, guias, sarjetas e calçadas localizadas na saída do espaço destinado às provas 
situado na avenida Ouro Fino conhecida como Área Verde do Bosque dos Eucaliptos 
neste Município, bem como em todo trajeto compreendido nas vias destinadas ao 
Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo – Detran  Unidade de São José dos 
Campos. Às 18h20min tem início o processo de votação. Submetida à apreciação do 
Plenário foi aprovada por unanimidade a ata da sessão ordinária realizada no 22 de 
outubro de 2019. Em destaque a votação do Requerimento de nº 3540/2019 constante do 
Processo n° 12468/2019, da ver.ª Amélia Naomi, 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 3542/2019 constante do Processo n° 12480/2019, incluso na 
pauta, do ver. Robertinho da Padaria, que solicita licença de vereança das sessões da 
Câmara Municipal do dia 29 de outubro de 2019 a 29 de novembro de 2019, conforme 
atestado médico. Às 18h22min encerra-se o processo de votação. Nada mais havendo 
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a ser tratado, o sr. presidente em exercício, ver. JOSÉ DIMAS, declara encerrada a 
presente sessão ordinária. Isto se deu às 18h22min. Para constar, lavrar-se-á esta ata 
que será arquivada depois de cumpridas as formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.- 
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