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TRIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA
QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA
21 DE MAIO DE 2020
PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA
SECRETÁRIO: MARCÃO DA ACADEMIA

Aberta a sessão, às 17h54min, o sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede à
verificação de presença e constata a presença, em Plenário, dos seguintes vers.:
LINO BISPO (PL), MARCÃO DA ACADEMIA (DEMOCRATAS), ZÉ LUÍS (PSD),
WAGNER BALIEIRO (PT), ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA), SÉRGIO
CAMARGO (PSDB), JOSÉ DIMAS (PSDB), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), DR. ELTON
(MDB), DULCE RITA (PSDB), PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PSDB),
JULIANA FRAGA (PT) e DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA (PSDB).

Às 17h54min, 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 pelos vers. José Dimas pedindo a
supressão da leitura do inteiro teor das matérias submetidas à apreciação do Plenário;
pedindo o adiamento, por uma sessão, do Projeto de Lei n° 303/2019 constante do
Processo nº 9910/2019, do ver. Marcão da Academia, que autoriza a Prefeitura Municipal
doar os alimentos in natura ou industrializados, excedentes das unidades educacionais do
Município de São José dos Campos; do Projeto de Lei nº 390/2019 constante do Processo
nº 13449/2019, do ver. Marcão da Academia, que autoriza a doação de alimentos não
vendidos para consumo, pelos supermercados, mercearias e estabelecimentos que
comercializam gêneros alimentícios, instalados no município de São José dos Campos; e
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Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: ROBERTO DO
ELEVEN (PSDB) – 17h55min; FLÁVIA CARVALHO (REPUBLICANOS) - 17h56min;
CYBORG (CIDADANIA) - 18h08min; AMÉLIA NAOMI (PT) – 18h09min; MANINHO
CEM POR CENTO (SD) – 18h11min; VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h21min; e
ESDRAS ANDRADE (PODEMOS) – 20h53min.

Câmara Municipal de São José dos Campos
(LEGAL)

2
do Projeto de Lei nº 16/2020 constante do Processo nº 738/2020, do ver. Zé Luís, que fica
a Prefeitura de São José 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 do Projeto de Lei nº 106/2020 constante do Processo 3423/2020, do ver.
Walter Hayashi, que fica denominado o salão de ginástica localizado na rua Cidade de
Lima, no bairro Vista Verde, de Salão de Ginástica Janete Miguel Batista; do Projeto de
Lei nº 107/2020 constante do Processo nº 3424/2020, do ver. Walter Hayashi, que fica
denominada a Quadra Society localizada na rua Cidade de Lima, no bairro Vista Verde, de
Quadra Society Danilo Stanzani; do Projeto de Lei nº 109/2020 constante do Processo nº
3429/2020, do Poder Executivo, que altera a Lei nº 10.101, de 24 de abril de 2020, 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 nº 4.598, de 4 de julho de 1994, e dá outras providências; do Projeto de Lei nº
110/2020 constante do Processo nº 3430/2020, do Poder Executivo, que altera a Lei nº
3.080, de 17 de dezembro de 1985, que “Dispõe sobre a nova estrutura da Junta
Municipal de Recursos e dá providências a respeito”; do Projeto de Lei nº 111/2020
constante do Processo nº 3443/2020, do Poder Executivo, que regulamenta os cargos em
comissão de livre nomeação e exoneração, nos termos do artigo 37, incisos II e V da
Constituição Federal, na estrutura administrativa da Urbanizadora Municipal S/A e dá
outras providências; do Projeto de Lei nº 112/2020 constante do Processo nº 3444/2020,
do Poder Executivo, que regulamenta os cargos em comissão de livre nomeação e
exoneração e as funções de confiança, nos termos do artigo 37, incisos II e V da
Constituição Federal, na estrutura administrativa da Fundação Hélio Augusto de Souza e
dá outras providências; do Projeto de Lei nº 113/2020 constante do Processo nº
3445/2020, do Poder Executivo, que autoriza o Município a conceder, em caráter
emergencial e excepcional, a antecipação do pagamento aos prestadores de serviços
credenciados pela Secretaria de Apoio Social ao Cidadão para ministrar oficinas, nos
termos do respectivo Edital de Credenciamento nº. 02/SASC/2018; do Projeto de Lei nº
114/2020 constante do Processo nº 3446/2020, do Poder Executivo, que altera a Lei nº
10.103, de 24 de abril de 2020, 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”, e dá outras providências; e do
Projeto de Lei Complementar nº 10/2020 constante do Processo nº 3447/2020, do Poder
Executivo, que altera a Lei Complementar nº 634, de 17 de abril de 2020, que “Autoriza o
Município a conceder, em caráter emergencial e excepcional, o adiantamento de parte da
remuneração dos Professores eventuais contratados nos termos da Lei Complementar nº
187, de 2 de julho de 1999”, e dá outras providências; e pedindo a inclusão para leitura e
votação do Requerimento de nº 809/2020 constante do Processo nº 3438/2020, do ver.
Wagner Balieiro, da ver.ª Amélia Naomi e da ver.ª Juliana Fraga, que requer à Prefeitura
informações sobre as condições que fundamentaram a decisão da Secretaria de
Educação e Cidadania para o retorno seguro dos professores da REM – Rede de
Ensino Municipal, face ao agravamento da pandemia de coronavírus (Covid-19); e 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 dos processos inclusos, a saber:
“Processo nº 3423/2020 – Projeto de Lei nº 106/2020, do ver. Walter Hayashi, fica
denominado o Salão de Ginástica localizado na rua Cidade de Lima, no bairro Vista
Verde, de Salão de Ginástica Janete Miguel Batista. Comissão: Justiça – Rito Ordinário
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– Término do prazo para emendas: 04/06/2020. Processo nº 3424/2020 – Projeto de Lei
nº 107/2020, do ver. Walter Hayashi, fica denominada a Quadra Society localizada na rua
Cidade de Lima, no bairro Vista Verde, de Quadra Society Danilo Stanzani. Comissão:
Justiça – Rito Ordinário – Término do prazo para emendas: 04/06/2020. Processo nº
3429/2020 – Projeto de Lei nº 109/2020 – do Poder Executivo, altera a Lei nº 10.101, de
24 de abril de 2020, 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 nº 4.598, de 4 de julho de 1994, e dá outras
providências. Comissões: Justiça, Economia e Esportes – Rito Urgente – Término do
prazo para emendas: 28/05/2020. Processo nº 3430/2020 – Projeto de Lei nº 110/2020, do
Poder Executivo, altera a Lei nº 3.080, de 17 de dezembro de 1985, que “Dispõe sobre a
nova estrutura da Junta Municipal de Recursos e dá providências a respeito”. Comissões:
Justiça e Economia – Rito Urgente – Término do prazo para emendas: 28/05/2020.
Processo nº 3443/2020 – Projeto de Lei nº 111/2020, do Poder Executivo, regulamenta os
cargos em comissão de livre nomeação e exoneração, nos termos do artigo 37, incisos II
e V da Constituição Federal, na estrutura administrativa da Urbanizadora Municipal S/A e
dá outras providências. Comissões: Justiça e Economia – Rito Urgente – Término do
prazo para emendas: 28/05/2020. Processo nº 3444/2020 – Projeto de Lei nº 112/2020, do
Poder Executivo, regulamenta os cargos em comissão de livre nomeação e exoneração e
as funções de confiança, nos termos do artigo 37, incisos II e V da Constituição Federal,
na estrutura administrativa da Fundação Hélio Augusto de Souza e dá outras
providências. Comissões: Justiça, Economia e Educação – Rito Urgente – Término do
prazo para emendas: 28/05/2020. Processo nº 3445/2020 – Projeto de Lei nº 113/2020, do
Poder Executivo, autoriza o Município a conceder, em caráter emergencial e excepcional,
a antecipação do pagamento aos prestadores de serviços credenciados pela Secretaria
de Apoio Social ao Cidadão para ministrar oficinas, nos termos do respectivo Edital de
Credenciamento nº. 02/SASC/2018. Comissões: Justiça, Economia e Promoção Social –
Rito Urgente – Término do prazo para emendas: 28/05/2020. Processo nº 3446/2020 –
Projeto de Lei nº 114/2020, do Poder Executivo, altera a Lei nº 10.103, de 24 de abril de
2020, 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”, e dá outras providências. Comissões: Justiça, Economia e
Educação – Rito Urgente – Término do prazo para emendas: 28/05/2020. Processo nº
3447/2020 – Projeto de Lei Complementar nº 10/2020, do Poder Executivo, altera a Lei
Complementar nº 634, de 17 de abril de 2020, que “Autoriza o Município a conceder, em
caráter emergencial e excepcional, o adiantamento de parte da remuneração dos
professores eventuais contratados nos termos da Lei Complementar nº 187, de 2 de julho
de 1999”, e dá outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Educação – Rito
Urgente – Término do prazo para emendas: 28/05/2020. Processo nº 3438/2020 –
Requerimento nº 809/2020, do ver. Wagner Balieiro, da ver.ª Amélia Naomi e da ver.ª
Juliana Fraga, requer à Prefeitura informações sobre as condições que fundamentaram a
decisão da Secretaria de Educação e Cidadania para o retorno seguro dos professores da
REM – Rede de Ensino Municipal, face ao agravamento da pandemia de coronavírus
(Covid-19).” 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
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 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
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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; do Projeto de Lei nº 109/2020 constante do Processo nº
3429/2020, do Poder Executivo, que altera a Lei nº 10.101, de 24 de abril de 2020, 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 nº 4.598, de 4 de julho de 1994, e dá outras providências; do Projeto de Lei nº
113/2020 constante do Processo nº 3445/2020, do Poder Executivo, que autoriza o
Município a conceder, em caráter emergencial e excepcional, a antecipação do
pagamento aos prestadores de serviços credenciados pela Secretaria de Apoio Social ao
Cidadão para ministrar oficinas, nos termos do respectivo Edital de Credenciamento nº.
02/SASC/2018; do Projeto de Lei nº 114/2020 constante do Processo nº 3446/2020, do
Poder Executivo, que altera a Lei nº 10.103, de 24 de abril de 2020, 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”, e dá outras providências; e do Projeto de Lei Complementar nº 10/2020
constante do Processo nº 3447/2020, do Poder Executivo, que altera a Lei Complementar
nº 634, de 17 de abril de 2020, que “Autoriza o Município a conceder, em caráter
emergencial e excepcional, o adiantamento de parte da remuneração dos Professores
eventuais contratados nos termos da Lei Complementar nº 187, de 2 de julho de 1999”, e
dá outras providências; bem como o pedido de prorrogação da sessão (conf. art. 88, § 6º,
do Regimento Interno). Em exame proposituras em regime de urgência para
apreciação em turno único. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 84/2020
CONSTANTE DO PROCESSO Nº 3059/2020, incluso na pauta, do Poder Executivo, que
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. Não havia orador inscrito. Às 21h44min, tem início o
processo de votação. Em votação a Emenda nº 1. Aprovada por unanimidade. Em
votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI
Nº 109/2020 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 3429/2020, incluso na pauta, do Poder
Executivo, que altera a Lei nº 10.101, de 24 de abril de 2020, 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 nº 4.598, de
4 de julho de 1994, e dá outras providências. Não havia orador inscrito. Encaminha
votação o ver. Wagner Balieiro. O Plenário, consultado, aprova por unanimidade a
abertura da mão do prazo de emenda. Em votação o Projeto. Aprovado por
unanimidade. justififica o voto o ver. Zé Luís. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº
113/2020 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 3445/2020, incluso na pauta, do Poder
Executivo, que autoriza o Município a conceder, em caráter emergencial e excepcional, a
antecipação do pagamento aos prestadores de serviços credenciados pela Secretaria de
Apoio Social ao Cidadão para ministrar oficinas, nos termos do respectivo Edital de
Credenciamento nº. 02/SASC/2018. Em votação a Emenda nº 1. Rejeitada com 4 (quatro)
votos favoráveis. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. Justificam o voto,
respectivamente, o ver. José Dimas e o ver. Wagner Balieiro. EM DISCUSSÃO O
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PROJETO DE LEI Nº 114/2020 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 3446/2020, incluso na
pauta, do Poder Executivo, que altera a Lei nº 10.103, de 24 de abril de 2020, 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”, e dá outras providências. Não havia orador inscrito. Em votação a Emenda nº 1.
Rejeitada com 4 (quatro) votos favoráveis. Em votação o Projeto. Aprovado por
unanimidade. Justifica o voto o ver. Wagner Balieiro. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE
LEI COMPLEMENTAR Nº 10/2020 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 3447/2020, incluso
na pauta, do Poder Executivo, que altera a Lei Complementar nº 634, de 17 de abril de
2020, que “Autoriza o Município a conceder, em caráter emergencial e excepcional, o
adiantamento de parte da remuneração dos professores eventuais contratados nos termos
da Lei Complementar n. 187, de 2 de julho de 1999”, e dá outras providências. Não havia
orador inscrito. Encaminham votação, respectivamente, a ver.ª Juliana Fraga, o ver. Lino
Bispo, o ver. Zé Luís e o ver. Wagner Balieiro. Em votação a Emenda. Rejeitada com 4
(quatro) votos favoráveis. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. Justificam
o voto, respectivamente, a ver.ª Amélia Naomi, o ver. Lino Bispo, o ver. Roberto do
Eleven, o ver. Juvenil Silvério, o ver. Wagner Balieiro, a ver.ª Dulce Rita e o ver. José
Dimas. 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 2, do ver. Juvenil Silvério, ao Projeto de Lei nº 45/2020
constante do Processo nº 1801/2020, do ver. Juvenil Silvério, que denomina a praça
localizada na rua Visconde de Lamares, no Loteamento Jardim do Lago, de Praça Antônia
Siqueira dos Santos. Submetida à apreciação do Plenário, foi aprovada por
unanimidade a tramitação da Emenda nº 1, do ver. Valdir Alvarenga, ao Projeto de Lei nº
59/2020 constante do Processo nº 2378/2020, do ver. Valdir Alvarenga, que autoriza o
Poder Executivo a criar a “Copa Sul de Futsal” e dá outras providências. O sr. secretário,
ver. Marcão da Academia, procede à leitura das emendas, a saber: “ Emenda nº 2, do ver.
Juvenil Silvério, ao Processo nº 1801/2020 – Projeto de Lei nº 45/2020, do ver. Juvenil
Silvério, denomina a praça localizada na rua Visconde de Lamares, no Loteamento Jardim
do Lago, de Praça Antônia Siqueira dos Santos. Comissão: Justiça – Rito Ordinário.
Emenda nº 1, do ver. Valdir Alvarenga, ao Processo nº 2378/2020 – Projeto de Lei nº
59/2020, do ver. Valdir Alvarenga, autoriza o Poder Executivo a criar a Copa Sul de Futsal
e dá outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Esportes – Rito Ordinário.” Em
votação o Requerimento de nº 809/2020 constante do Processo nº 3438/2020, incluso, já
citado. Rejeitado com 3 (três) votos favoráveis. Às 22h17min encerra-se o processo de
votação. A seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em
homenagem póstuma à memória da sr.ª Lourdes Faria, da sr.ª Maria de Fátima Carvalho
Goulart e dos 1.188 mortos no Brasil. Nada mais havendo a ser tratado, o sr. presidente,
ver. ROBERTINHO DA PADARIA, declara encerrada a presente sessão ordinária. Isto se
deu às 22h25min. Para constar, lavrar-se-á esta ata que será arquivada depois de
cumpridas as formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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