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SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA 

QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

11 DE FEVEREIRO DE 2020 

 

 

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.: 

CYBORG (PV), LINO BISPO (PL), ROBERTO DO ELEVEN (REPUBLICANOS), VALDIR 

ALVARENGA (SD), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), FLÁVIA CARVALHO 

(REPUBLICANOS), MARCÃO DA ACADEMIA (PTB), DULCE RITA (PSDB), ZÉ LUÍS 

(PSD), WALTER HAYASHI (PSC), DR. ELTON (MDB), JOSÉ DIMAS (PSDB), AMÉLIA 

NAOMI (PT), PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PRP), ROBERTINHO DA PADARIA 

(CIDADANIA), SÉRGIO CAMARGO (PSDB) e DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA 

(PSDB). 

 

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

CENTO (PTB) – 17h58min, WAGNER BALIEIRO (PT) – 17h59min e JULIANA FRAGA 

(PT) – 18h01min. 

 

 

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. 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 das 
Indicações de n°s 646/2020 constante do Processo n° 1254/2020, do ver. Wagner 
Balieiro, que solicita à Prefeitura serviços de nivelamento de guia e sarjeta na rua José 
Cândido Ferreira, em frente ao nº 429, no bairro Vila Tesouro; 647/2020 constante do 
Processo nº 1256/2020, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal o 
retorno das linhas 212 e 302 nos horários noturnos, sentido centro-bairro, em horários de 
saída dos alunos da Escola Estadual Professora Edera Irene Pereira de Oliveira Cardoso 
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– rua Januário, bairro São Judas Tadeu até o bairro Pinheirinho dos Palmares II; 648/2020 
constante do Processo nº 1257/2020, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura 
Municipal providências para poda de uma árvore localizada na rua Polar, nº 203, Jardim 
Satélite; /2020 constante do Processo nº 1258/2020, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à 
Prefeitura Municipal de São José dos Campos que seja feita manutenção do parquinho 
infantil e da praça José Miranda da Silva, localizados entre os números 99 e 224 da rua 
Aguapeí, do bairro Vila São Bento; e 650/2020 constante do Processo nº 1262/2020, da 
ver.ª Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos que não 
sejam retiradas as plantas do canteiro da avenida Nove de Julho, localizado na esquina 
com a rua Teopompo de Vasconcelos, na Vila Adyana; e dos Requerimentos de nºs 
330/2020 constante do Processo nº 1243/2020, da ver.ª Dulce Rita, que registra a posse e 
parabeniza Célio Cândido da Silva Neto, da Diretoria de Ensino – Região de São José dos 
Campos, representante da Sociedade Civil do Conselho Municipal de Juventude, biênio 
2020/2022; 331/2020 constante do Processo nº 1244/2020, da ver.ª Dulce Rita, que 
registra a posse e parabeniza Alef de Souza Ramos, da Juventude do Partido da Social 
Democracia Brasileira de São José dos Campos, representante da Sociedade Civil do 
Conselho Municipal de Juventude, biênio 2020/2022; 332/2020 constante do Processo nº 
1245/2020, da ver.ª Dulce Rita, que registra a posse e parabeniza Amanda Oliveira do 
Nascimento, da Juventude do Partido da Social Democracia Brasileira de São José dos 
Campos, representante da Sociedade Civil do Conselho Municipal de Juventude, biênio 
2020/2022; 333/2020 constante do Processo nº 1246/2020, da ver.ª Dulce Rita, que 
registra a posse e parabeniza Diego Alberto de Souza – Associação Cristã de Moços de 
São Paulo – ACM, representante da Sociedade Civil do Conselho Municipal de Juventude, 
biênio 2020/2022; 334/2020 constante do Processo nº 1247/2020, da ver.ª Dulce Rita, que 
registra a posse e parabeniza Sérgio Luiz de Carvalho Lopes, da Associação Cristã de 
Moços de São Paulo – ACM, representante da Sociedade Civil do Conselho Municipal de 
Juventude, biênio 2020/2022; 335/2020 constante do Processo nº 1248/2020, da ver.ª 
Dulce Rita, que registra a posse e parabeniza Quésia Vitória dos Santos Silva da Diretoria 
de Ensino – Região São José dos Campos, representante da Sociedade Civil do Conselho 
Municipal de Juventude, biênio 2020/2022; 336/2020 constante do Processo nº 
1259/2020, da ver.ª Amélia Naomi, que requer informações à Prefeitura Municipal de São 
José dos Campos acerca do processo administrativo que trata da renovação do contrato 
nº 06/2017, que possui como objeto a coleta regular de resíduos sólidos domiciliar no 
município; e 337/2020 constante do Processo nº 1260/2020, da ver.ª Amélia Naomi, que 
solicita à Diretoria de Ensino Região de São José dos Campos a transferência da aluna 
Jéssica Vitória Rosa Santos, que estuda na Escola Estadual Professora Edera Irene 
Pereira de Oliveira Cardoso, do período noturno para o período do matutino; e, ainda, o 
pedido de destaque na votação do Requerimento nº 336/2020 constante do Processo nº 
1259/2020, da ver.ª Amélia Naomi, que requer informações à Prefeitura Municipal de São 
José dos Campos acerca do processo administrativo que trata da renovação do contrato 
nº 06/2017, que possui como objeto a coleta regular de resíduos sólidos domiciliar no 
município. Às 18h37min inicia-se o processo de votação. Submetidas à apreciação do 
Plenário foram aprovadas por unanimidade as atas das sessões ordinárias realizadas 
nos dias 30 de janeiro de 2020 e 04 de fevereiro de 2020, bem como a ata da sessão 
solene realizada no dia 03 de fevereiro de 2020. Em destaque a votação do Requerimento 
nº 336/2020 constante do Processo nº 1259/2020, da ver.ª Amélia Naomi, incluso na 
pauta, já citado. Rejeitado 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 18h39min 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 
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Interno) pelo prazo regimental de dez minutos, cada um, respectivamente, os oradores 
inscritos, a saber: ver. Lino Bispo,  ver.ª Amélia Naomi, ver. Professor 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. Wagner Balieiro, 
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 19h42min. Para constar, lavrar-se-á esta ata que será arquivada 
depois de cumpridas as formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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