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SEPTUAGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

19 DE NOVEMBRO DE 2019 

 

 

PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA 

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.: 

JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), MARCÃO DA ACADEMIA (PTB), CYBORG (PV), ZÉ LUÍS 

(PSD), ROBERTO DO ELEVEN (REPUBLICANOS), AMÉLIA NAOMI (PT), SÉRGIO 

CAMARGO (PSDB), LINO BISPO (PL), WALTER HAYASHI (PSC), FLÁVIA CARVALHO 

(REPUBLICANOS), ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA), PROFESSOR 

CALASANS CAMARGO (PRP) e DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA (PSDB). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: MANINHO CEM POR 

CENTO (PTB) – 17h58min, JOSÉ DIMAS (PSDB) – 17h59min, DULCE RITA (PSDB) – 

18h01min, DR. ELTON (MDB) – 18h01min, WAGNER BALIEIRO (PT) – 18h03min, 

ESDRAS ANDRADE (SD) – 18h05min e VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h06min. 

 
Às 17h56min, 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. Os trabalhos são suspensos. Reaberta a sessão, continuando na 
presidência o ver. ROBERTINHO DA PADARIA. 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). 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 a inclusão das indicações de nºs. 7153/2019 constante do Processo 
nº 13419/2019, do ver. Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura estudos para proibição 
de estacionamento em um dos lados da rua Benedito da Silva Maia, no bairro Jardim das 
Indústrias; 7154/2019 constante do Processo nº 13421/2019, do ver. Wagner Balieiro, que 
solicita à Prefeitura estudos para implantação de mão única ou proibição para estacionar 
em um dos lados da rua Pedro Rabelo de Araújo, no bairro Jardim Apolo II; 7155/2019 
constante do Processo nº 13423/2019, do ver. Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura 
serviços de pavimentação do estacionamento e da entrada do IMI Pousada do Vale; 
7156/2019 constante do Processo nº 13424/2019, do ver. Wagner Balieiro, que solicita à 
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Prefeitura serviços de nivelamento de sarjeta na rua Carmem Miranda, em frente ao nº 41, 
Vila Ester; 7157/2019 constante do Processo nº 13429/2019, da ver.ª Amélia Naomi, que 
solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos que proceda à limpeza de entulho 
e lixo na rua Serra da Saudade, entre os números 109 e 103, Jardim Altos de Santana; e 
7158/2019 constante do Processo nº 13430/2019, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à 
Prefeitura Municipal de São José dos Campos serviço de capina e roçada no campo de 
futebol do bairro Vila São Bento, e demais providências que se fizerem necessárias para a 
boa prática e lazer dos usuários e moradores do bairro (rua Japurá, 810 – Vila São Bento); 
e dos requerimentos de nºs 3808/2019 constante do Processo nº 13413/2019, da ver.ª 
Juliana Fraga, que solicita autorização legislativa para a ver.ª Juliana Fraga representar a 
Câmara Municipal de São José dos Campos, sem ônus, no Encontro Nacional para 
Economia de Francisco, no dia 19 de novembro de 2019, no auditório Tucarena – 
PUC/SP, em São Paulo; 3809/2019 constante do Processo nº 13414/2019, do ver. Dr. 
Elton, que solicita autorização para uso do Plenário Mário Scholz, no dia 29 de janeiro de 
2020, quarta-feira, das 7h30 às 17h30, para realização do Simpósio de Segurança 
Hospitalar; 3810/2019 constante do Processo nº 13415/2019, do ver. Dr. Elton, que 
solicita prorrogação de prazo para entrega do Título de Cidadão Joseense ao Capitão PM 
Antônio Carlos Bernardes, de acordo com o § 3º do artigo 357 da Lei Orgânica do 
Município; 3811/2019 constante do Processo nº 13417/2019, da ver.ª Amélia Naomi, que 
requer à Prefeitura urgência no agendamento de consulta com retinólogo para o paciente 
Wanderley Huber; 3812/2019 constante do Processo nº 13418/2019, do ver. Dr. Elton, 
que solicita a realização de sessão solene para outorga do Título de Cidadão Joseense 
para Fausto Junqueira de Paula, no dia 06 de março de 2020, às 19 horas, no Plenário da 
Câmara; 3813/2019 constante do Processo nº 13420/2019, do ver. Wagner Balieiro, que 
requer à Prefeitura urgência no agendamento de exame de tomografia dos ouvidos para 
Genaro Martins de Souza; 3814/2019 constante do Processo nº 13422/2019, do ver. 
Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura urgência no agendamento de consulta com 
retinólogo para Benedita Ozélia de Souza; 3815/2019 constante do Processo nº 
13425/2019, do ver. Marcão da Academia, que parabeniza o padre Djalma Lopes Siqueira 
pela comemoração do seu aniversário natalício; 3816/2019 constante do Processo nº 
13426/2019, de sua autoria, que solicita autorização para uso do Plenário Mário Scholz no 
dia 22 de novembro de 2019, das 18h às 22h, para Encontro de Encerramento do 
Programa Conectando Sonhos e Objetivos 2019; 3817/2019 constante do Processo nº 
13428/2019, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José de 
Campos, dentro dos termos legais da regulação de saúde, agilizar cirurgia de coluna para 
a Sra. Maria Soares da Cunha, CRA 349659 e data de nascimento de 25/10/1946; 
3818/2019 constante do Processo nº  13431/2019, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita 
informações à Prefeitura Municipal de São José dos Campos quanto ao local em que 
foram plantadas as mudas de árvores para compensação ambiental da obra da ciclovia da 
Avenida dos Astronautas; 3819/2019 constante do Processo nº  13432/2019, da ver.ª 
Amélia Naomi, que solicita à EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A que proceda à 
poda da árvore localizada na rua Aleixo Mascarenhas, em frente ao número 75, na Vila 
Maria; 3820/2019 constante do Processo nº 13433/2019, da ver.ª Amélia Naomi, que 
requer à Prefeitura Municipal de São José dos Campos urgência no agendamento de 
exames com cardiologista, oftalmologista e consulta para avaliação e posterior cirurgia de 
vesícula para a sr.ª Alzira Dalva de Paula – CRA 373226, DN de 01/06/1945; e 3821/2019 
constante do Processo nº 13435/2019, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura 
Municipal de São José dos Campos urgência no agendamento de exames de 
Ressonância Magnética para a sr.ª Deuselina Maria Santos Silva – CRA 377265; e, ainda, 
o pedido de destaque na votação dos Requerimentos de nºs 3745/2019 constante do 
Processo nº 13248/2019, do ver. Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura informações 
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sobre atraso da Linha 209, sentido Centro, Jardim Uirá/Terminal Central; 3807/2019 
constante do Processo nº 13409/2019, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita informações à 
Prefeitura Municipal de São José dos Campos quanto ao início das atividades com a 
inclusão de seis caminhões no dia de hoje, 18 de novembro de 2019, da empresa 
Sustentare, que presta serviços ao Município, após a denúncia apresentada pela Bancada 
do Partido dos Trabalhadores ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo; e 3818/2019 constante do Processo nº 13431/2019, da ver.ª Amélia Naomi, 
que solicita informações à Prefeitura Municipal de São José dos Campos quanto ao local 
em que foram plantadas as mudas de árvores para compensação ambiental da obra da 
ciclovia da Avenida dos Astronautas. Às 18h25min tem início o processo de votação. 
Submetidas à apreciação do Plenário foram aprovadas por unanimidade as atas das 
sessões ordinárias realizadas nos dias 12 e 14 de novembro de 2019. O Plenário, 
consultado, aprova, em bloco e por unanimidade, as matérias constantes da pauta, bem 
como os requerimentos inclusos, já citados, a exceção dos requerimentos destacados. Em 
destaque a votação dos Requerimentos de nºs 3745/2019 constante do Processo nº 
13248/2019, do ver. Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura informações sobre atraso da 
Linha 209, sentido Centro, Jardim Uirá/Terminal Central; 3807/2019 constante do 
Processo nº 13409/2019, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita informações à Prefeitura 
Municipal de São José dos Campos quanto ao início das atividades com a inclusão de 
seis caminhões no dia de hoje, 18 de novembro de 2019, da empresa Sustentare, que 
presta serviços ao Município, após a denúncia apresentada pela Bancada do Partido dos 
Trabalhadores ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; e 
3818/2019 constante do Processo nº 13431/2019, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita 
informações à Prefeitura Municipal de São José dos Campos quanto ao local em que 
foram plantadas as mudas de árvores para compensação ambiental da obra da ciclovia da 
Avenida dos Astronautas. Rejeitados com dois votos favoráveis. Às 18h27min encerra-
se o processo de votação. Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do 
Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 1º, do Regimento Interno) a primeira oradora inscrita, ver.ª 
Amélia Naomi, 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. 
Lino Bispo e ver. Professor Calasans Camargo. Nada mais havendo a ser tratado, o sr. 
presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, declara encerrada a presente sessão 
ordinária. Isto se deu às 19h02min. Para constar, lavrar-se-á esta ata que será arquivada 
depois de cumpridas as formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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