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QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA 

QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

4 DE FEVEREIRO DE 2020 

 

 

PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA e  

MARCÃO DA ACADEMIA 

SECRETÁRIO: MARCÃO DA ACADEMIA e 

JULIANA FRAGA 

 
 

Aberta a sessão, às 17h55min, o sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede à 

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

CYBORG (PV), LINO BISPO (PL), FLÁVIA CARVALHO (REPUBLICANOS), 

PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PRP), ROBERTO DO ELEVEN 

(REPUBLICANOS), JOSÉ DIMAS (PSDB), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), DR. ELTON 

(MDB), AMÉLIA NAOMI (PT), MARCÃO DA ACADEMIA (PTB), ROBERTINHO DA 

PADARIA (CIDADANIA) e SÉRGIO CAMARGO (PSDB). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: ZÉ LUÍS (PSD) – 

17h56min, JULIANA FRAGA (PT) – 17h57min, WAGNER BALIEIRO (PT) – 18 horas, 

MANINHO CEM POR CENTO (PTB) – 18h01min, WALTER HAYASHI (PSC) – 18h04min, 

ESDRAS ANDRADE (SD) – 18h08min, DULCE RITA (PSDB) – 18h09min, DILERMANDO 

DIÉ DE ALVARENGA (PSDB) – 18h11min e VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h11min. 

 

 

Às 17h55min, 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. 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). 
Neste momento, assume a presidência o ver. MARCÃO DA ACADEMIA, que dá 
continuidade aos trabalhos. 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 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 Amélia Naomi, pelo prazo 
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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, inciso V, do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, ver. Dr. Elton, 
pelo prazo regimental de dez minutos. 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 Juliana Fraga, 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, inciso V, do Regimento Interno) o 
próximo orador inscrito, ver. Wagner Balieiro, pelo prazo regimental de dez minutos. 
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. Assume a secretaria dos trabalhos a ver.ª Juliana Fraga. 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 supressão da sessão ordinária do dia 25 de fevereiro de 2020, em 
virtude do feriado de Carnaval; e, ainda, o pedido de inclusão das Indicações de n°s 
490/2020 constante do Processo n° 960/2020, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à Prefeitura 
serviços de limpeza, dedetização e desratização em bocas de lobo na rua Manoel Antônio 
dos Santos, Residencial Armando Righi; 491/2020 constante do Processo n° 961/2020, da 
ver.ª Dulce Rita, que solicita à Prefeitura serviços de limpeza, dedetização e desratização 
em bocas de lobo na rua Vicente de Paula Oliveira, Residencial Armando Righi; 492/2020 
constante do Processo n° 962/2020, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal 
providências necessárias e urgentes quanto aos atrasos nos horários das 6 e 7 horas, 
sentido bairro/centro, dos transportes coletivos da linha 205 que atendem o Distrito de 
Eugênio de Melo; 493/2020 constante do Processo n° 975/2020, do ver. Wagner Balieiro, 
que solicita à Prefeitura serviços de nivelamento da rua em relação à residência, na rua 
Santa Maria, no bairro Santa Maria; 494/2020 constante do Processo n° 977/2020, do ver. 
Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura serviços de supressão de duas árvores 
localizadas na rua Adriano Espíndola, nº 559 e nº 551, no bairro Cidade Morumbi; 
495/2020 constante do Processo n° 979/2020, do ver. Wagner Balieiro, que solicita à 
Prefeitura construção de calçada e ciclovia ligando o bairro Santa Inês III até o Jardim São 
José; 496/2020 constante do Processo n° 980/2020, do ver. Wagner Balieiro, que solicita 
à Prefeitura serviços de limpeza (varrição) e poda das árvores da Praça Natal, no bairro 
Parque Industrial; 497/2020 constante do Processo n° 982/2020, do ver. Juvenil Silvério, 
que solicita à Prefeitura Municipal estudos para a instalação de câmeras de 
monitoramento no cruzamento da rua Turumirim com a rua Itatiaia, no Jardim Santa Fé; 
498/2020 constante do Processo n° 983/2020, do ver. Wagner Balieiro, que solicita à 
Prefeitura serviços de pintura de solo (faixa de pedestre e sinalização horizontal de 
trânsito) na rua Adhemar Figueiredo Lira e em todas as ruas do bairro Vila Industrial; 
499/2020 constante do Processo n° 985/2020, do ver. Wagner Balieiro, que solicita à 
Prefeitura serviços de poda severa da árvore localizada na rua Cosmos, nº 53, no bairro 
Jardim América; 500/2020 constante do Processo n° 987/2020, da ver.ª Amélia Naomi, 
que solicita à Prefeitura Municipal as providências cabíveis quanto a supressão ou 
substituição de quatro árvores do tipo Jambolão na rua Helena David Neme, Jardim São 
Dimas; 501/2020 constante do Processo n° 992/2020, do ver. Roberto do Eleven, que 
pede à Prefeitura Municipal providenciar a pavimentação da área em frente ao Instituto 
Materno-Infantil IMI – Pousada do Vale; 502/2020 constante do Processo n° 993/2020, do 
ver. Roberto do Eleven, que pede à Prefeitura Municipal estudos para a implantação de 
uma praça de lazer com bancos e playground na área pública situada ao lado do nº 78 da 
rua Joaquim Nabuco, esquina com a travessa José Fonseca dos Santos, no bairro Vila 
São Paulo; e 503/2020 constante do Processo n° 994/2020, da ver.ª Flávia Carvalho, que 
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solicita à Prefeitura estudos para melhoria do trânsito na Estrada do Jaguari, Vila Dirce; e 
dos Requerimentos de n°s 258/2020 constante do Processo n° 971/2020, da ver.ª Amélia 
Naomi, que solicita à EDP São Paulo serviços de poda de galhos de árvores ao longo da 
avenida Elísio Galdino Sobrinho, no bairro Cidade Morumbi, zona sul da cidade, visto que 
os galhos estão interferindo na fiação elétrica; 259/2020 constante do Processo n° 
972/2020, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal vaga de transferência 
escolar para a aluna Letícia de Vasconcelos Class Henriques para a Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Profª. Luzia Levina Aparecida Borges, no Jardim Cruzeiro do Sul; 
260/2020 constante do Processo n° 973/2020, do ver. Wagner Balieiro, que requer à 
Prefeitura vaga na modalidade de ginástica no Poliesportivo da Vila Tesouro ou Casa do 
Jovem para Vicentina Siqueira Chaves; 261/2020 constante do Processo n° 974/2020, do 
ver. Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura urgência no agendamento de exame de 
histeroscopia diagnóstica e biópsia aspirativa para Sandra Cortez Pereira Silva; 262/2020 
constante do Processo n° 976/2020, do ver. Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura 
urgência no agendamento de cirurgia de catarata para Geralda Faustino; 263/2020 
constante do Processo n° 978/2020, do ver. Wagner Balieiro, que requer, conforme 
disposto no art. 69 do Regimento Interno desta Câmara, que seja criada Comissão 
Especial de Estudo com o objetivo de acompanhar e obter subsídios sobre a situação de 
preservação do patrimônio arquivístico do Município de São José dos Campos; 264/2020 
constante do Processo n° 981/2020, do ver. Juvenil Silvério, que pede ao 46º Batalhão da 
Polícia Militar intensificar as rondas ostensivas, com abordagem, no Jardim Santo Onofre; 
265/2020 constante do Processo n° 984/2020, do ver. Juvenil Silvério, que pede ao 46º 
Batalhão da Polícia Militar intensificar as rondas ostensivas, com abordagem, no Jardim 
Lago; 266/2020 constante do Processo n° 986/2020, da ver.ª Amélia Naomi, que requer 
informações à Prefeitura Municipal, referentes ao IPPLAN, acerca dos números de 
atendimentos e pacientes na fila de espera, bem como o tempo médio de espera nos 
tratamentos referentes à oncologia no âmbito do Município de São José dos Campos; 
267/2020 constante do Processo n° 988/2020, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita 
alteração do evento autorizado pelo Requerimento nº 4362/2019 que trata do uso do 
Plenário desta Casa, para realização Reunião Pública para discussão do Processo nº 
13.747/2019, Projeto de Lei nº 403/2019, que altera a redação da Lei Municipal nº 4.220 
de 08 de julho de 1992, que “Dispõe sobre a criação do Instituto de Previdência do 
Servidor Municipal – IPSM e dá outras providências”; 268/2020 constante do Processo n° 
989/2020, da ver.ª Amélia Naomi, que requer informações à Prefeitura Municipal 
referentes ao Hospital Pio XII, acerca dos números de atendimentos e pacientes na fila de 
espera, bem como o tempo médio de espera nos tratamentos referentes à oncologia no 
âmbito do município de São José dos Campos; 269/2020 constante do Processo n° 
990/2020, do ver. Roberto do Eleven, que pede à EDP São Paulo a poda dos galhos da 
árvore localizada em frente ao nº 404 da rua Diego Yudi Omura, bairro Santa Rita; e 
270/2020 constante do Processo n° 991/2020, da ver.ª Amélia Naomi, que encaminha à 
Comissão de negociação (Cipeiros) registro da greve dos coletores de lixo da empresa 
Sustentare e apoia as reivindicações dos trabalhadores por melhores condições de 
trabalho; e o pedido de destaque na votação dos Requerimentos de nºs 263/2020 
constante do Processo n° 978/2020, do ver. Wagner Balieiro; 266/2020 constante do 
Processo n° 986/2020, da ver.ª Amélia Naomi; 268/2020 constante do Processo n° 
989/2020, da ver.ª Amélia Naomi; e 270/2020 constante do Processo n° 991/2020, da 
ver.ª Amélia Naomi, já citados. Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por 
unanimidade a indicação das ver.ªs Amélia Naomi, Dulce Rita, Flávia Carvalho e Juliana 
Fraga para comporem a Frente Parlamentar Contra o Assédio Sexual no Transporte 
Coletivo do Município de São José dos Campos (conf. Requerimento n° 237/2020 
constante do Processo n° 753/2020, das ver.ªs Amélia Naomi, Dulce Rita, Flávia Carvalho 
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e Juliana Fraga).  Às 19h13min tem início o processo de votação. Submetidas à 
apreciação do Plenário foram aprovadas por unanimidade as atas das sessões 
ordinárias realizadas nos dias 23 e 28 de janeiro de 2020. Em destaque a votação dos 
Requerimentos de nºs 263/2020 constante do Processo n° 978/2020, do ver. Wagner 
Balieiro; 266/2020 constante do Processo n° 986/2020, da ver.ª Amélia Naomi; 268/2020 
constante do Processo n° 989/2020, da ver.ª Amélia Naomi; e 270/2020 constante do 
Processo n° 991/2020, da ver.ª Amélia Naomi, já citados. Rejeitados com quatro votos 
favoráveis. O Plenário, consultado, aprova, em bloco e por unanimidade, as matérias 
constantes da pauta, bem como as demais matérias inclusas, já citadas. Às 19h18min 
encerra-se o processo de votação. A seguir, os presentes, em pé, procedem a um 
minuto de silêncio em homenagem póstuma à memória das sr.ªs Alaíde Lessa da Silva e 
Luiza Guratti e do sr. Satoshi Matsumura. Nada mais havendo a ser tratado, o sr. 
presidente, ver. MARCÃO DA ACADEMIA, declara encerrada a presente sessão ordinária. 
Isto se deu às 19h19min. Para constar, lavrar-se-á esta ata que será arquivada depois de 
cumpridas as formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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