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TRIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA 

QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

14 DE MAIO DE 2020 

 

PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA e 

JOSÉ DIMAS 

SECRETÁRIO: MARCÃO DA ACADEMIA 

 
 

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.: ZÉ 

LUÍS (PSD), CYBORG (CIDADANIA), LINO BISPO (PL), DR. ELTON (MDB), 

ROBERTO DO ELEVEN (PSDB), JOSÉ DIMAS (PSDB), MARCÃO DA ACADEMIA 

(DEMOCRATAS), FLÁVIA CARVALHO (REPUBLICANOS), WAGNER BALIEIRO 

(PT), PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PSDB), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB) e 

ESDRAS ANDRADE (PODEMOS).  

 

Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: SÉRGIO 

CAMARGO (PSDB) – 17h53min; JULIANA FRAGA (PT) – 17h53min; DULCE RITA 

(PSDB) – 17h54; MANINHO CEM POR CENTO (SD) – 17h55min; DILERMANDO DIÉ 

DE ALVARENGA (PSDB) – 17h57min; VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h11min; 

AMÉLIA NAOMI (PT) – 18h33min; e ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA) – 19 

horas. 

 

 

Às 17h55min, havendo número regimental, o sr. presidente, 
ver. JOSÉ DIMAS, 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. JOSÉ 
DIMAS, 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. Juvenil Silvério 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° 59/2020 constante do Processo nº 
2378/2020, de autoria do vereador Valdir Alvarenga, que autoriza o Poder Executivo a 
criar a “Copa Sul de Futsal” e dá outras providências; e do Projeto de Lei nº 16/2020 
constante do Processo nº 738/2020, do ver.  Zé Luís, que fica a Prefeitura de São José 
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dos Campos autorizada a divulgar no seu site os animais disponíveis para adoção do 
Centro de Controle de Zoonoses; e, ainda, pedindo a inclusão para leitura e votação do 
Requerimento nº 788/2020 constante do Processo nº 3213/2020, do ver.  Marcão da 
Academia, que agradece e Parabeniza a empesa Ótica Oriente, que contribui para o 
combate à Covi-19 em São José dos Campos; e pedindo a inclusão para votação, em 
regime de urgência para apreciação em turno único, do Projeto de Lei nº 93/2020 
constante do Processo nº 3206/2020,  do Poder Executivo, que autoriza o Município a 
fornecer transporte para a entrega de cestas básicas a serem distribuídas pelo Governo 
do Estado de São Paulo às famílias em vulnerabilidade social, por conta da situação de 
emergência e estado de calamidade decretados em razão do enfrentamento da pandemia 
decorrente do novo 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 2201, 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 requerimento incluso, a saber: “Processo nº 3213/2020 – Requerimento nº 
788/2020, do ver. Marcão da Academia, agradece e parabeniza a empesa Ótica Oriente, 
que distribui para o combate à Covi-19 em São José dos Campos.” Os trabalhos são 
suspensos. Reaberta a sessão, continuando na presidência o ver. JOSÉ DIMAS. A 
requerimento verbal formulado pelo ver.  Juvenil Silvério, o Plenário, consultado, aprova 
por unanimidade o pedido de inclusão para leitura do Projeto de Lei nº 95/2020 
constante do Processo nº 3229/2020, da ver.ª Dulce Rita, que denomina a travessa 
remanescente da matrícula imobiliária nº 10.312, no bairro Vista Verde, Região Leste de 
São José dos Campos, como rua Antígua. O sr. secretário, ver. MARCÃO DA ACADEMIA, 
procede à leitura do projeto incluso, a saber:- “Processo nº 3229/2020 – Projeto de Lei nº 
95/2020, da ver.ª Dulce Rita, denomina a travessa remanescente da matrícula imobiliária 
nº 10.312, no bairro Vista Verde, Região Leste de São José dos Campos, como rua 
Antígua. Comissão de Justiça - Rito Ordinário - Término do prazo para emendas: 
28/05/2020.” Passou-se ao horário destinado ao Grande Expediente. Ocupa a tribuna 
para fazer uso da palavra (conf. art. 137, I, do Regimento Interno) o primeiro orador 
inscrito, ver. Robertinho da Padaria, pelo prazo regimental de 25 minutos, que concede 
aparte ao ver. Dr. Elton, ao ver. Lino Bispo, ao ver. Juvenil Silvério e ao ver. Dilermando 
Dié de Alvarenga. Assume a presidência o ver. ROBERTINHO DA PADARIA, que dá 
continuidade aos trabalhos. Em exame propositura em regime de urgência para 
apreciação em turno único. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 93/2020 
CONSTANTE DO PROCESSO Nº 3206/2020, incluso na pauta,  do Poder Executivo, que 
autoriza o Município a fornecer transporte para a entrega de cestas básicas a serem 
distribuídas pelo Governo do Estado de São Paulo às famílias em vulnerabilidade social, 
por conta da situação de emergência e estado de calamidade decretados em razão do 
enfrentamento da pandemia decorrente do novo coronavírus - Covid-19. Ocupam a 
tribuna, respectivamente, o ver. Juvenil Silvério e a ver.ª Amélia Naomi. Encaminham 
votação o ver. Wagner Balieiro, o ver. José Dimas, o ver. Zé Luís, o ver. Cyborg, o ver. 
Lino Bispo, o ver. Sérgio Camargo e a ver.ª Dulce Rita. Às 20h16min, tem início o 
processo de votação. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. Justificam o 
voto a ver.ª Juliana Fraga, o ver. Wagner Balieiro e o ver. Juvenil Silvério. Votação da 
tramitação das emendas protocoladas fora do prazo e leitura – Rito Ordinário. 
Submetida à apreciação do Plenário, foi aprovada por unanimidade a tramitação da 
Emenda nº 1, do ver.  Marcão da Academia, ao Projeto de Lei nº 465/2017 constante do 
Processo nº 16050/2017, do ver. Marcão da Academia e do ver. Zé Luís, que autoriza a 
criação de matéria obrigatória de Ética e Práticas de Segurança na Internet para alunos 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade sob o 
identificador 3100300031003300330034003A00540052004100



 

 Câmara Municipal de São José dos Campos 
                          (LEGAL)                                               3 

CMSJC-001 – 30ª Sessão Ordinária – 30.05.2020 

 

do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de São José dos Campos/SP. 
Submetida à apreciação do Plenário, foi aprovada por unanimidade a tramitação da 
Emenda nº 1, do ver. Lino Bispo, ao Projeto de Lei nº 348/2019 constante do Processo nº 
11571/2019, do ver. Lino Bispo, que denomina a viela que interliga a rua Ibaté à rua 
Corifeu de Azevedo Marques, no Jardim das Indústrias, de Viela José Bonifácio Fonseca. 
O sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede à leitura das emendas, a saber:- 
“‘Emenda nº 1, do ver. Marcão da Academia, ao Processo nº 16050/2017 – Projeto de Lei 
nº 465/2017 – do ver. Marcão da Academia e do ver. Zé Luís, autoriza a criação de 
matéria obrigatória de Ética e Práticas de Segurança na Internet para alunos de Ensino 
Fundamental da Rede Municipal de Ensino de São José dos Campos/SP. Comissões: 
Justiça e Educação - Rito Ordinário. Emenda nº 1, do ver. Lino Bispo, ao Processo nº 
11571/2019 – Projeto de Lei nº 348/2019 – do ver. Lino Bispo, denomina a viela que 
interliga a rua Ibaté à rua Corifeu de Azevedo Marques, no Jardim das Indústrias, de Viela 
José Bonifácio Fonseca. Comissão: Justiça - Rito Ordinário.’ Em exame proposituras em 
tramitação ordinária para apreciação em turno único. EM DISCUSSÃO O PROJETO 
DE LEI Nº 142/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 3865/2019, do ver.  Valdir 
Alvarenga, que denomina a Rua 12, do Loteamento Floresta, de rua Zedequias de Oliveira 
Silva. Não havia orador inscrito. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. EM 
DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 83/2020 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 
3035/2020, do ver.  Dr. Elton, que institui e inclui no Calendário Oficial de Festas e 
Comemorações do Município de São José dos Campos a Semana de Combate ao 
Tabaco. Não havia orador inscrito. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. 
Em votação o Requerimento de nº 788/2020 constante do Processo nº 3213/2020, do ver.  
Marcão da Academia, incluso, já citado. Aprovado por unanimidade. Às 20h24min, 
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. José Maria Veloso Ribeiro. 
Nada mais havendo a ser tratado, o sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, 
declara encerrada a presente sessão ordinária. Isto se deu às 20h24min. Para constar, 
lavrar-se-á esta ata que será arquivada depois de cumpridas as formalidades regimentais 
de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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