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SEPTUAGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

12 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

 

PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA 

SECRETÁRIO: MARCÃO DA ACADEMIA  

 
 

Aberta a sessão, às 17h59min, o sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede à 

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

CYBORG (PV), SÉRGIO CAMARGO (PSDB), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), MARCÃO DA 

ACADEMIA (PTB), ZÉ LUÍS (PSD), JOSÉ DIMAS (PSDB), WALTER HAYASHI (PSC), 

LINO BISPO (PL), AMÉLIA NAOMI (PT), DR. ELTON (MDB), FLÁVIA CARVALHO 

(REPUBLICANOS), ROBERTO DO ELEVEN (REPUBLICANOS), DILERMANDO DIÉ DE 

ALVARENGA (PSDB), ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA), PROFESSOR 

CALASANS CAMARGO (PRP), MANINHO CEM POR CENTO (PTB) e ESDRAS 

ANDRADE (SD). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: DULCE RITA (PSDB) – 

18h02min, WAGNER BALIEIRO (PT) – 18h04min, JULIANA FRAGA (PT) – 18h09min e 

VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h20min. 

 

 

Às 17h59min, 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. 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 Moções de nºs 118/2019 
constante do Processo nº 13118/2019, do ver. Sérgio Camargo, que manifesta repúdio à 
decisão do Supremo Tribunal Federal de rever o entendimento segundo o qual o não se 
admite, antes do trânsito em julgado, o cumprimento provisório da pena de condenados 
em segunda instância; e 119/2019 constante do Processo nº 13119/2019, do ver. 
Robertinho da Padaria, que manifesta apoio à PEC 410/2018, do deputado Federal Alex 
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Manente, que inclui na Constituição Federal de 1988 a possibilidade de prisão para réus 
condenados em 2ª instância; e dos Requerimentos de nºs 3700/2019 constante do 
Processo nº 13101/2019, da ver.ª Dulce Rita, que parabeniza o sr. Doraci Silva César, 
diretor empossado do Sindicato dos Empregados no Comércio de São José dos Campos; 
3701/2019 constante do Processo nº 13102/2019, da ver.ª Dulce Rita, que parabeniza a 
sra. Maria José S. de Andrade, diretora empossada do Sindicato dos Empregados no 
Comércio de São José dos Campos; 3702/2019 constante do Processo nº 13110/2019, do 
ver. Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura urgência no agendamento de ultrassom de 
mamas para Rosângela Carreira dos Santos Neto; 3703/2019 constante do Processo nº 
13111/2019, do ver. Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura urgência no agendamento 
de mamografia para Ana Cristina Pagani Barros; 3704/2019 constante do Processo nº 
13112/2019, do ver. Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura urgência no agendamento 
de ultrassom transvaginal, ultrassom de abdômen total e densitometria óssea para Maria 
das Graças de Araújo; 3705/2019 constante do Processo nº 13113/2019, do ver. Wagner 
Balieiro, que requer à Prefeitura urgência no agendamento de cirurgia de períneo para 
Joana D’Arc Filipe de Mendonça; e 3706/2019 constante do Processo nº 13115/2019, do 
ver. Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura urgência no agendamento de cirurgia de 
vesícula para Sandra Ferreira Menezes; e, ainda, o pedido de destaque na votação do 
Requerimento de nº 3696/2019 constante do Processo nº 13094/2019, da ver.ª Amélia 
Naomi, que solicita informações à Prefeitura Municipal de São José dos Campos quanto 
ao equipamento utilizado pela concessionária responsável pelo serviço público de 
estacionamento rotativo (Zona Azul) no município; e, a pedido do Partido dos 
Trabalhadores, destaque na votação das Moções de nºs 118/2019 e 119/2019, já citadas. 
Às 18h32min têm início o processo de votação. Submetidas à apreciação do Plenário 
foram aprovadas por unanimidade as atas das sessões ordinárias realizadas nos dias 5 
e 7 de novembro de 2019. Em destaque a votação do Requerimento de nº 3696/2019 
constante do Processo nº 13094/2019, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita informações à 
Prefeitura Municipal de São José dos Campos quanto ao equipamento utilizado pela 
concessionária responsável pelo serviço público de estacionamento rotativo (Zona Azul) 
no município. Rejeitado com três votos favoráveis. Em destaque a votação das Moções 
de nºs 118/2019, do ver. Sérgio Camargo, e 119/2019, do ver. Robertinho da Padaria, 
inclusas, já citadas. Aprovadas com três votos contrários. O Plenário, consultado, 
aprova, em bloco e por unanimidade, as demais matérias constantes da pauta, bem como 
os requerimentos inclusos, já citados. Às 18h33min 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, V, do 
Regimento Interno) pelo prazo regimental de dez minutos, cada um, respectivamente, os 
oradores inscritos, a saber: ver.ª Amélia Naomi, ver. Cyborg, ver. Lino Bispo e ver. Zé 
Luís. 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. Sérgio Camargo, pelo prazo 
regimental de cinco minutos. Nada mais havendo a ser tratado, o sr. presidente, ver. 
ROBERTINHO DA PADARIA, declara encerrada a presente sessão ordinária. Isto se deu 
às 19h23min. Para constar, lavrar-se-á esta ata que será arquivada depois de cumpridas 
as formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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