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VIGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA 

QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

23 DE ABRIL DE 2020 

 

PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA e 

                         MARCÃO DA ACADEMIA 

SECRETÁRIO: MARCÃO DA ACADEMIA 

 
 

Aberta a sessão, às 19h25min, o sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede à 

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

LINO BISPO (PL), CYBORG (CIDADANIA), SÉRGIO CAMARGO (PSDB), ROBERTO 

DO ELEVEN (PSDB), ZÉ LUÍS (PSD), MANINHO CEM POR CENTO (SD), DULCE 

RITA (PSDB), DR. ELTON (MDB), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), ROBERTINHO DA 

PADARIA (CIDADANIA), FLÁVIA CARVALHO (REPUBLICANOS), JULIANA FRAGA 

(PT), PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PSDB), JOSÉ DIMAS (PSDB), 

WAGNER BALIEIRO (PT), MARCÃO DA ACADEMIA (DEMOCRATAS), AMÉLIA 

NAOMI (PT), VALDIR ALVARENGA (SD), ESDRAS ANDRADE (PODEMOS) e 

DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA (PSDB). 

 

 

Às 19h25min, havendo número regimental, o sr. presidente, ver. 
ROBERTINHO DA PADARIA, declara aberta a presente sessão ordinária, dedicada à 
ORDEM DO DIA, cuja pauta da Ordem do Dia 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 dos 
projetos 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 supressão da leitura do inteiro teor das 
matérias submetidas à apreciação do Plenário; bem como o pedido de adiamento, por 
uma sessão, do Projeto de Lei n° 400/2019 constante do Processo nº 13705/2019, do ver. 
Zé Luís, que autoriza o Poder Executivo a incluir, como curso extracurricular, a temática 
Educação e Segurança Digital na Rede Municipal de Ensino de São José dos Campos, 
para os alunos do ensino fundamental; e do Projeto de Lei nº 414/2019 constante do 
Processo nº 14578/2019, do ver. Zé Luís, que altera a Lei nº 2.201, de 11 de julho de 
1979, que “dispõe sobre a implantação da zona azul”; e, ainda, o pedido de inclusão na 
pauta para leitura do Projeto de nº 71/2020 constante do Processo nº 2777/2020, do 
Poder Executivo, que autoriza o Município a conceder, em caráter emergencial e 
excepcional, a antecipação do pagamento pela prestação do serviço de transporte escolar 
público de São José dos Campos. O sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede à 
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leitura do Item I da pauta – Propositura nova a ser lida – designação às Comissões 
Permanentes – fixação do respectivo prazo para apresentação de emendas, bem como 
procede à leitura do processo incluso, a saber: “Processo nº 2777/2020 – Projeto de Lei nº 
71/2020, do Poder Executivo,  autoriza o Município a conceder, em caráter emergencial e 
excepcional, a antecipação do pagamento pela prestação do serviço de transporte escolar 
público de São José dos Campos. Comissões: Justiça, Economia e Educação – Rito 
Urgente – Término do prazo para emendas: 30/04/2020.” 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 inclusão na pauta para votação, em regime de urgência para 
apreciação em turno único, do Projeto de Lei nº 63/2020 constante do Processo nº 
2528/2020, do Poder Executivo, que autoriza o Município a conceder, em caráter 
emergencial e excepcional, o adiantamento de parte do auxílio concedido por meio do 
Programa Atleta Cidadão e aos beneficiados pela Lei n. 4.598, de 4 de julho de 1994, que 
trata do Fundo de Apoio ao Desporto não Profissional do Município de São José dos 
Campos; do Projeto de Lei nº 67/2020 constante do Processo nº 2675/2020, do Poder 
Executivo, que autoriza o Município, por intermédio da Secretaria de Educação e 
Cidadania, a celebrar Termo de Colaboração com a Sociedade Amigos do Bairro Terceira 
Divisão e Adjacências, objetivando o desenvolvimento do Centro de Educação Infantil 
Zilda Arns Neumann, para atendimento de crianças de zero a cinco anos de idade, e dá 
outras providências; do Projeto de Lei nº 68/2020 constante do Processo nº 2676/2020, do 
Poder Executivo, que autoriza o Município, por intermédio da Secretaria de Educação e 
Cidadania, a celebrar Termo de Colaboração com a Sociedade Amigos do Bairro Terceira 
Divisão e Adjacências, objetivando o desenvolvimento do Centro de Educação Infantil 
Maria Aparecida Barboza Pedroza, para atendimento de crianças de zero a cinco anos de 
idade, e dá outras providências; do Projeto de Lei nº 69/2020 constante do Processo nº 
2677/2020, do Poder Executivo, que autoriza o Município a dar continuidade ao 
oferecimento de merenda escolar, ininterruptamente, pelo período que durar a pandemia 
do coronavírus (Covid-19); e do Projeto de Lei nº 71/2020 constante do Processo nº 
2777/2020, do Poder Executivo, que autoriza o Município a conceder, em caráter 
emergencial e excepcional, a antecipação do pagamento pela prestação do serviço de 
transporte escolar público de São José dos Campos. Em exame proposituras em 
regime de urgência para apreciação em turno único. EM DISCUSSÃO O PROJETO 
DE LEI Nº 63/2020 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 2528/2020, incluso na pauta, do 
Poder Executivo, que autoriza o Município a conceder, em caráter emergencial e 
excepcional, o adiantamento de parte do auxílio concedido por meio do Programa Atleta 
Cidadão e aos beneficiados pela Lei n. 4.598, de 4 de julho de 1994, que trata do Fundo 
de Apoio ao Desporto não Profissional do Município de São José dos Campos. Ocupam a 
tribuna para manifestar-se no processo em discussão, respectivamente, o ver. Wagner 
Balieiro e o ver. Marcão da Academia. Encaminham votação no processo em discussão, 
respectivamente, o ver. Professor Calasans Camargo e o ver. Cyborg. O sr. presidente, 
ver. ROBERTINHO DA PADARIA, informa que o processo em discussão possui um 
substitutivo, que não foi recebido pela presidência desta Casa de acordo com o art. 21 do 
Regimento Interno, sendo arquivado; e que o processo possui sete emendas, sendo que 
as Emendas de nºs 2, 3 e 5 foram rejeitadas pelas comissões e que as Emendas de nºs 4 
e 6 foram retiradas pelo autor, estando as Emendas de nºs 1 e 7 aptas para votação. Às 
22h05min, tem início o processo de votação. Em votação a Emenda nº 1. Rejeitada 
com quatro votos favoráveis. Em votação a Emenda nº 7. Aprovada por unanimidade. 
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. Justificam o voto o ver. Wagner 
Balieiro, o ver. Professor Calasans Camargo e o ver. Zé Luís. EM DISCUSSÃO O 
PROJETO DE LEI Nº 67/2020 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 2675/2020, incluso na 
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pauta, do Poder Executivo, que autoriza o Município, por intermédio da Secretaria de 
Educação e Cidadania, a celebrar Termo de Colaboração com a Sociedade Amigos do 
Bairro Terceira Divisão e Adjacências, objetivando o desenvolvimento do Centro de 
Educação Infantil Zilda Arns Neumann, para atendimento de crianças de zero a cinco 
anos de idade, e dá outras providências. Não havia orador inscrito. Em votação o Projeto. 
Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 68/2020 
CONSTANTE DO PROCESSO Nº 2676/2020, incluso na pauta, do Poder Executivo, que 
autoriza o Município, por intermédio da Secretaria de Educação e Cidadania, a celebrar 
Termo de Colaboração com a Sociedade Amigos do Bairro Terceira Divisão e 
Adjacências, objetivando o desenvolvimento do Centro de Educação Infantil Maria 
Aparecida Barboza Pedroza, para atendimento de crianças de zero a cinco anos de idade, 
e dá outras providências. Não havia orador inscrito. Em votação o Projeto. Aprovado por 
unanimidade. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 69/2020 CONSTANTE DO 
PROCESSO Nº 2677/2020, incluso na pauta, do Poder Executivo, que autoriza o 
Município a dar continuidade ao oferecimento de merenda escolar, ininterruptamente, pelo 
período que durar a pandemia do coronavírus (Covid-19). Não havia orador inscrito. 
Encaminha votação a ver.ª Juliana Fraga. Em votação a Emenda n° 1. Rejeitada com 
cinco votos favoráveis. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. Justifica a 
votação a ver.ª Juliana Fraga. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 71/2020 
CONSTANTE DO PROCESSO Nº 2777/2020, incluso na pauta, do Poder Executivo, que 
autoriza o Município a conceder, em caráter emergencial e excepcional, a antecipação do 
pagamento pela prestação do serviço de transporte escolar público de São José dos 
Campos. Encaminham votação, respectivamente, a ver.ª Dulce Rita e a ver.ª Juliana 
Fraga. Assume a presidência o ver. MARCÃO DA ACADEMIA, que dá continuidade aos 
trabalhos. Ocupa a tribuna o ver. Robertinho da Padaria. Reassume a presidência o ver. 
ROBERTINHO DA PADARIA, que dá continuidade aos trabalhos, e reassume a secretaria 
dos trabalhos o ver.  Marcão da Academia. Em votação a Emenda nº 1. Rejeitada com 
quatro votos favoráveis. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. Justificam o 
voto, respectivamente, o ver. Wagner Balieiro, o ver. Lino Bispo, a ver.ª Dulce Rita, o ver. 
Sérgio Camargo e a ver.ª Amélia Naomi. Em exame proposituras em tramitação 
ordinária para apreciação em turno único. EM DISCUSSÃO PROJETO DE LEI Nº 
416/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 14612/2019, do ver. Roberto do Eleven, que 
denomina a viela localizada entre os nº 89 e 113, que liga a rua Álvaro Pinheiro Mendonça 
à rua Adelina Delgado Mota, Loteamento Campos de São José, de Viela Paulo Roberto 
de Moura. Não havia orador inscrito. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. 
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 417/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 
14619/2019, do ver. Roberto do Eleven, que denomina a viela localizada entre os nº 105 e 
121, que liga a rua Vicente Pereira à rua Maria Auxiliadora Monção Altinópolis Bonafé, 
Loteamento Campos de São José, de Viela Antônia Maria Macedo Rodrigues. Em votação 
o Projeto. Aprovado por unanimidade. Às 23h12min encerra-se o processo de 
votação. A seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em 
homenagem póstuma à memória do sr. João Pedro. Nada mais havendo a ser tratado, o 
sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, declara encerrada a presente sessão 
ordinária. Isto se deu às 23h15min. Para constar, lavrar-se-á esta ata que será arquivada 
depois de cumpridas as formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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