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VIGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA 

QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

07 DE MAIO DE 2020 

 

PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA e 

JOSÉ DIMAS 

SECRETÁRIO: MARCÃO DA ACADEMIA 

 
 

Aberta a sessão, às 17h53min, o sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede à 

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

MARCÃO DA ACADEMIA (DEMOCRATAS), SÉRGIO CAMARGO (PSDB), LINO 

BISPO (PL), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), CYBORG (CIDADANIA), ZÉ LUÍS (PSD), 

WAGNER BALIEIRO (PT), PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PSDB), 

ROBERTO DO ELEVEN (PSDB), JOSÉ DIMAS (PSDB), FLÁVIA CARVALHO 

(REPUBLICANOS), ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA), DULCE RITA 

(PSDB) e MANINHO CEM POR CENTO (SD). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: JULIANA FRAGA 

(PT) – 17h56min; DR. ELTON (MDB) – 17h59; VALDIR ALVARENGA (SD) – 

17h59min; ESDRAS ANDRADE (PODEMOS) – 18h02min; DILERMANDO DIÉ DE 

ALVARENGA (PSDB) – 18h04min; e AMÉLIA NAOMI (PT) – 18h10min.  

 

 

Às 17h53min, 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). Submetidos à apreciação do Plenário, foram aprovados por 
unanimidade os requerimentos verbais formulados pelo ver. José Dimas pedindo a 
supressão da leitura do inteiro teor das matérias submetidas à apreciação do Plenário; 
bem como pedindo o adiamento, por uma sessão, do Projeto de Lei n° 465/2017 
constante do Processo nº 16050/2017, do ver. Marcão da Academia, que autoriza a 
criação de matéria obrigatória de Ética e Práticas de Segurança na Internet para 
alunos do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de São José dos 
Campos/SP; e do Projeto de Lei nº 56/2020 constante do Processo nº 2346/2020, do 
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ver. Valdir Alvarenga, que institui a Política Municipal de Sanitização em São José dos 
Campos para evitar a transmissão de doenças infectocontagiosas; e, ainda, pedindo a 
inclusão na pauta para leitura do Projeto de Lei nº 84/2020 constante do Processo nº 
3059/2020, do Poder Executivo, que dispõe sobre medidas emergenciais e transitórias 
para reger os contratos de gestão celebrados pelo Município com fundamento na Lei 
n. 9.784, de 24 de julho de 2018, que “Dispõe sobre a qualificação de entidades como 
organizações sociais e a celebração de Contrato de Gestão e dá outras providências”, 
para as áreas que especifica, e os termos de colaboração e termos de fomento, 
instituídos pela Lei Federal n. 13.019, de 31 de julho de 2014, regulamentada neste 
Município pelo Decreto n. 18.299, de 7 de outubro de 2019, no período de emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus - Covid-19; e 
pedindo a inclusão para leitura e votação dos Requerimentos, do ver. Wagner Balieiro, 
de nºs 774/2020 constante do Processo nº 3052/2020, que requer à Prefeitura 
informações sobre as admissões e demissões realizadas pela Urbanizadora Municipal 
– Urbam no ano de 2020, em especial, a partir do início do isolamento social devido à 
pandemia provocada pelo coronavírus; e 775/2020 constante do Processo nº 
3056/2020, que requer à Prefeitura informações sobre a destinação dos recursos 
financeiros no valor de R$ 20.892.637,83 transferidos pela União, Estado, Ministério 
Público e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o combate à pandemia de 
coronavírus (Covid-19); e pelo ver. Zé Luís pedindo o adiamento, por uma sessão, do 
Projeto de Lei nº 414/2019 constante do Processo nº 14578/2019, de sua autoria, que 
altera a Lei nº 2.201, de 11 de julho de 1979, que “Dispõe sobre a implantação da 
zona azul”. O sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede à leitura do Item I da 
pauta – Proposituras novas a serem lidas – designação às Comissões Permanentes – 
fixação dos respectivos prazos para apresentação de emendas; bem como procede à 
leitura do processo incluso, a saber: “Processo nº 3059/2020 – Projeto de Lei nº 
84/2020, do Poder Executivo, dispõe sobre medidas emergenciais e transitórias para 
reger os contratos de gestão celebrados pelo Município com fundamento na Lei nº 
9.784, de 24 de julho de 2018, que ‘Dispõe sobre a qualificação de entidades como 
organizações sociais e a celebração de Contrato de Gestão e dá outras providências’, 
para as áreas que especifica, e os termos de colaboração e termos de fomento, 
instituídos pela Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, regulamentada neste 
Município pelo Decreto nº 18.299, de 7 de outubro de 2019, no período de emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus - Covid-19. 
Comissões: Justiça e Economia - Rito Urgente - Término do prazo para emendas: 
14/05/2020. Processo nº 3052/2020 – Requerimento nº 774/2020, do ver. Wagner 
Balieiro, requer à Prefeitura informações sobre as admissões e demissões realizadas 
pela Urbanizadora Municipal - Urbam no ano de 2020, em especial, a partir do início 
do isolamento social devido à pandemia provocada pelo coronavírus. Processo nº 
3056/2020 – Requerimento nº 775/2020, do ver. Wagner Balieiro, requer à Prefeitura 
informações sobre a destinação dos recursos financeiros no valor de R$20.892.637,83 
transferidos pela União, Estado, Ministério Público e Tribunal de Justiça do Estado de 
São Paulo para o combate à pandemia de coronavírus (Covid-19).” Votação da 
tramitação da emenda protocolada fora do prazo e leitura – Rito Ordinário. Às 
18h34min tem início o processo de votação. Submetida à apreciação do Plenário, 
foi aprovada por unanimidade a tramitação da Emenda nº 1, do ver. Sérgio 
Camargo, ao Projeto de Lei nº 66/2020 constante do Processo nº 2633/2020, da ver.ª 
Amélia Naomi, que estabelece a obrigatoriedade do uso de máscaras como meio de 
prevenção ao Coronavírus – Covid-9, nos locais que especifica e dá outras 
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providências. O sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede à leitura da 
Emenda, a saber: “Emenda nº 1,  do ver.  Sérgio Camargo, ao Processo nº 2633/2020 
– Projeto de Lei nº 66/2020, da ver.ª Amélia Naomi, estabelece a obrigatoriedade do 
uso de máscaras como meio de prevenção ao Coronavírus - Covid-19, nos locais que 
especifica e dá outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Saúde - Rito 
Ordinário.” Em exame proposituras em tramitação ordinária para apreciação em 
turno único. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 14/2020 CONSTANTE DO 
PROCESSO Nº 579/2020, do ver. Zé Luís, que denomina a área verde localizada 
entre a Avenida Cidade Jardim, Rua José Octavio Franco Bittencourt e Rua Orlando 
Marciano Leite, no bairro Bosque dos Eucaliptos, de Área Verde João Fernandes 
Azevedo. Ocupa a tribuna o ver. Zé Luís, que concede aparte, respectivamente, ao 
ver. Cyborg e ao ver. Dilermando Dié de Alvarenga. Em votação a Emenda nº 1. 
Aprovada por unanimidade. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. 
Justifica o voto o ver. Zé Luís. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 30/2020 
CONSTANTE DO PROCESSO Nº 1280/2020, do ver. Juvenil Silvério, que denomina a 
Avenida 1, localizada no Loteamento Floresta, de Avenida José Marcondes de 
Almeida. Ocupa a tribuna o ver. Juvenil Silvério. Em votação o Projeto. Aprovado por 
unanimidade. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 33/2020 CONSTANTE DO 
PROCESSO Nº 1283/2020, do ver. Juvenil Silvério, que denomina a Avenida 3 (três), 
localizada no Loteamento Floresta, de Avenida Vicente Carlos Corrá. Ocupa a tribuna 
o ver. Juvenil Silvério. Encaminha votação a ver.ª Dulce Rita. Em votação o Projeto. 
Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 9/2020 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 2095/2020, da ver.ª Dulce 
Rita, que altera o art. 1º do Decreto Legislativo nº 33, de 9 de outubro de 2003, que 
“Dispõe sobre a criação da medalha “Mérito Social”. Manifesta no processo a ver.ª 
Dulce Rita, no microfone de aparte. Em votação o Projeto. Aprovado por 
unanimidade. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 53/2020 CONSTANTE DO 
PROCESSO Nº 2167/2020, do ver. Valdir Alvarenga, que denomina o espaço canino 
construído na área verde atrás do Poliesportivo João do Pulo, entre as ruas Castor e 
Cefeu, no Jardim Satélite, de Espaço Canino João Rodrigues da Silva. Não havia 
orador inscrtito. Em votação a Emenda nº 1. Aprovada por unanimidade. Em 
votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. Em votação o Requerimento nº 
774/2020 constante do Processo nº 3052/2020, incluso na pauta, do ver. Wagner 
Balieiro, que requer à Prefeitura informações sobre as admissões e demissões 
realizadas pela Urbanizadora Municipal - Urbam no ano de 2020, em especial, a partir 
do início do isolamento social devido à pandemia provocada pelo coronavírus. 
Rejeitado com quatro votos favoráveis. Justificam o voto, respectivamente, o ver. 
José Dimas, o ver. Wagner Balieiro e ver. Lino Bispo. Em votação o Requerimento nº 
775/2020 constante do Processo nº 3056/2020, incluso na pauta, do ver. Wagner 
Balieiro, que requer à Prefeitura informações sobre a destinação dos recursos 
financeiros no valor de R$20.892.637,83 transferidos pela União, Estado, Ministério 
Público e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o combate à pandemia de 
coronavírus (Covid-19). Rejeitado com 5 votos favoráveis. Justifica o voto o ver. Zé 
Luís. Às 19h09min encerra-se o processo de votação. A requerimento verbal 
formulado pela ver.ª Amélia Naomi, o Plenário, consultado, rejeitou com quatro votos 
favoráveis o pedido que convida os três membros do Comus que renunciaram para 
explicar a renúncia (Processo nº 3065/2020 – Requerimento nº 776/2020). Assume a 
presidência o ver. JOSÉ DIMAS, que dá continuidade aos trabalhos. Passou-se ao 
horário destinado do Grande Expediente. Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra 
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(conf. art. 137, I, do Regimento Interno) o primeiro orador inscrito, ver. Wagner 
Balieiro, pelo prazo regimental de 25 minutos. O sr. presidente, ver. JOSÉ DIMAS, 
informa que o ver. Zé Luís abriu mão do tempo regimental no Grande Expediente. A 
seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem 
póstuma à memória do sr. Benedito Dimas da Silva. Nada mais havendo a ser tratado, o 
sr. presidente, ver. JOSÉ DIMAS, declara encerrada a presente sessão ordinária. Isto se 
deu às 19h53min. Para constar, lavrar-se-á esta ata que será arquivada depois de 
cumpridas as formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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