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QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA 

QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

25 DE JUNHO DE 2020 

 

PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA 

SECRETÁRIO: MARCÃO DA ACADEMIA 

 
 

Aberta a sessão, às 17h57min, o sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede à 

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

FLÁVIA CARVALHO (REPUBLICANOS), WAGNER BALIEIRO (PT), MARCÃO DA 

ACADEMIA (DEMOCRATAS), ZÉ LUÍS (PSD), JOSÉ DIMAS (PSDB), LINO BISPO 

(PL), DR. ELTON (MDB) e ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA). 

 

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

CAMARGO (PSDB) – 17h57min; ROBERTO DO ELEVEN (PSDB) – 17h58min; 

JULIANA FRAGA (PT) – 17h59min; DULCE RITA (PSDB) – 18h03min; PROFESSOR 

CALASANS CAMARGO (PSDB) – 18h04min; MANINHO CEM POR CENTO (SD) – 

18h06min; ESDRAS ANDRADE (PODEMOS) – 18h06min; AMÉLIA NAOMI (PT) – 

18h09min; WALTER HAYASHI (PSC) - 18h10min; VALDIR ALVARENGA (SD) – 

18h14min; CYBORG (CIDADANIA) – 18h32min; e DILERMANDO DIÉ DE 

ALVARENGA (PSDB) – 18h51min. 

 

 

Às 17h57min, 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 nº 472/2017 constante do Processo nº 16218/2017, do ver. 
Cyborg, que autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos Campos a disponibilizar 
áreas para o plantio de mudas de árvores por parte dos munícipes, inclusive para 
compensação ambiental; do Projeto de Lei nº 18/2018 constante do Processo 796/2018, 
do ver. Cyborg, que autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos Campos a instituir o 
Programa “Lixo Reciclado” nas Escolas da Rede Pública e Privada; do Projeto de Lei nº 
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133/2019 constante do Processo 3826/2019, do ver. Marcão da Academia, que autoriza o 
Poder Executivo proibir a emissão de ruídos excessivos em escapamentos de veículos 
motociclísticos, e dá outras providências; e do Projeto de Lei nº 70/2020 constante do 
Processo 2710/2020, do ver. Marcão da Academia, que declara de Utilidade Pública 
Municipal a Associação Esportiva, Recreativa e Cultural Anjos de Angola – AERCAA; e, 
ainda, o pedido de inclusão na pauta para leitura do Projeto de Lei nº 154/2020 constante 
do Processo nº 4445/2020, do Poder Executivo, que dispõe sobre a permissão de uso de 
imóvel de domínio público municipal à Associação Instituto Chuí de Psiquiatria, e dá 
outras providências; do Projeto de Lei nº 155/2020 constante do Processo nº 4447/2020, 
da ver.ª Juliana Fraga, que altera o §1° do art. 8° e os incisos I e II do art. 15 da Lei n° 
8.923, de 12 de abril de 2013, que Regulamenta o Serviço de Transporte Escolar no 
Município, para possibilitar que veículos possam preencher os requisitos relativos às datas 
de suas fabricações; do Projeto de Lei nº 156/2020 constante do Processo nº 4452/2020, 
do Poder Executivo, que altera a Lei n. 10.121, de 22 de maio de 2020, 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 n. 
02/SASC/2018.”; do Projeto de Lei nº 157/2020 constante do Processo nº 4454/2020, do 
Poder Executivo, que altera a Lei n. 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 n. 
4.598, de 4 de julho de 1994, e dá outras providências.”; do Projeto de Lei Complementar 
nº 14/2020 constante do Processo nº 4455/2020, do Poder Executivo, que dispõe sobre a 
suspensão do prazo de concursos públicos durante a vigência do estado de calamidade 
pública decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19); e do Projeto de Lei nº 
158/2020 constante do Processo nº 4456/2020, do ver. Sérgio Camargo, que dispõe sobre 
a obrigatoriedade da criação de bolsões de estacionamento nas vias públicas do 
município, para motociclistas e ciclistas que prestam o serviço de delivery por aplicativos e 
de entrega ou coleta de pequenas cargas. 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 
4445/2020 – Projeto de Lei nº 154/2020, do Poder Executivo, dispõe sobre a permissão 
de uso de imóvel de domínio público municipal à Associação Instituto Chuí de Psiquiatria, 
e dá outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Planejamento Urbano – Rito 
Urgente – Término do Prazo para Emendas: 02/07/2020. Processo nº 4447/2020 – Projeto 
de Lei nº 155/2020, da ver.ª Juliana Fraga, altera o §1° do art. 8° e os incisos I e II do art. 
15 da Lei n° 8.923, de 12 de abril de 2013, que regulamenta o Serviço de Transporte 
Escolar no Município, para possibilitar que veículos possam preencher os requisitos 
relativos às datas de suas fabricações. Comissões: Justiça e Transportes – Rito Ordinário 
– Término do Prazo para Emendas: 09/07/2020. Processo nº 4452/2020 – Projeto de Lei 
nº 156/2020, do Poder Executivo, altera a Lei n. 10.121, de 22 de maio de 2020, 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 n. 
02/SASC/2018’. Comissões: Justiça, Economia e Promoção Social – Rito Urgente – 
Término do Prazo para Emendas: 02/07/2020. Processo nº 4454/2020 – Projeto de Lei nº 
157/2020, do Poder Executivo, altera a Lei n. 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 n. 
4.598, de 4 de julho de 1994, e dá outras providências”. Comissões: Justiça, Economia e 
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Esportes – Rito Urgente – Término do Prazo para Emendas: 02/07/2020. Processo nº 
4455/2020 – Projeto de Lei Complementar nº 14/2020, do Poder Executivo, dispõe sobre 
a suspensão do prazo de concursos públicos durante a vigência do estado de calamidade 
pública decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-19). Comissões: Justiça e 
Economia – Rito Urgente – Término do Prazo para Emendas: 02/07/2020. Processo nº 
4456/2020 – Projeto de Lei nº 158/2020, do ver. Sérgio Camargo, dispõe sobre a 
obrigatoriedade da criação de bolsões de estacionamento nas vias públicas do município, 
para motociclistas e ciclistas que prestam o serviço de delivery por aplicativos e de 
entrega ou coleta de pequenas cargas. Comissões: Justiça, Economia e Planejamento 
Urbano – Rito Ordinário – Término do Prazo para Emendas: 09/07/2020.” Os trabalhos 
são suspensos. Reaberta a sessão, continuando na presidência o ver. ROBERTINHO DA 
PADARIA. 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. Wagner Balieiro, pelo prazo regimental de 25 minutos. O sr. presidente, ver. 
ROBERTINHO DA PADARIA, informa que o ver. José Dimas abriu mão da fala no Grande 
Expediente. 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 
156/2020 constante do Processo nº 4452/2020, do Poder Executivo, que altera a Lei n. 
10.121, de 22 de maio de 2020, 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 n. 02/SASC/2018”; e do Projeto de Lei nº 
157/2020 constante do Processo nº 4454/2020, do Poder Executivo, que altera a Lei n. 
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 n. 4.598, de 4 de julho de 1994, e dá 
outras providências”. Em exame proposituras em regime de urgência para apreciação 
em turno único. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 156/2020 CONSTANTE DO 
PROCESSO Nº 4452/2020, 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 n. 
02/SASC/2018”. Não havia orador inscrito. Às 19h30min tem início o processo de 
votação. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO O 
PROJETO DE LEI Nº 157/2020 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 4454/2020, 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 n. 4.598, de 4 de julho de 1994, e dá outras providências.” Não havia orador 
inscrito. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. Justifica o voto o ver. 
Wagner Balieiro. Votação da tramitação de emendas protocolados 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 165/2017 constante do Processo nº 5136/2017, do ver. Marcão da Academia, que 
autoriza o Poder Executivo a instalação de pontos de energia elétrica com entrada para 
cabo USB para recarregar dispositivos móveis nos ônibus do transporte público. 
Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a tramitação da 
Emenda nº 1, do ver. José Dimas, ao Projeto de Lei nº 120/2020 constante do Processo 
nº 3579/2020, do ver. José Dimas, que denomina a Estrada SJC 162, localizada no Bairro 
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Santa Barbara – Bugre, do Distrito de São Francisco Xavier, de Estrada das Siriemas. O 
sr. secretário, ver. Marcão da Academira, procede à leitura das emendas, a saber: 
“Emenda nº 1, do ver. Marcão da academia, ao Processo nº 5136/2017 – Projeto de Lei nº 
165/2017, do ver. Marcão da Academia, autoriza o Poder Executivo a instalação de 
pontos de energia elétrica com entrada para cabo USB para recarregar dispositivos 
móveis nos ônibus do transporte público. Comissões: Justiça, Economia e Transportes – 
Rito Ordinário. Emenda nº 1, do ver. José Dimas, ao Processo nº 3579/2020 – Projeto de 
Lei nº 120/2020, do ver. José Dimas, denomina a Estrada SJC 162, localizada no Bairro 
Santa Barbara – Bugre, do Distrito de São Francisco Xavier, de Estrada das Siriemas. 
Comissão: Justiça. E Rito Ordinário.’ Em exame proposituras em tramitação ordinária 
para apreciação em turno único. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 54/2020 
CONSTANTE DO PROCESSO Nº 2305/2020, do ver. Walter Hayashi, fica denominado o 
Centro de Educação Infantil localizado na Rua Danilo Eduardo Rios Ramos, no bairro 
Jardim São José II, de CEDIN Professora Ana Maria de Arruda Pereira. Em votação o 
Projeto. Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 121/2020 
CONSTANTE DO PROCESSO Nº 3580/2020, do ver. Zé Luís, fica a Prefeitura Municipal 
de São José dos Campos autorizada a isentar os veículos elétricos compartilhados do 
pagamento da Zona Azul. Não havia orador inscrito. Em votação o Projeto. Aprovado por 
unanimidade. Às 19h35min encerra-se o processo de votação. Ocupa a tribuna o ver. 
Walter Hayashi. Nada mais havendo a ser tratado, o sr. presidente, ver. ROBERTINHO 
DA PADARIA, declara encerrada a presente sessão ordinária. Isto se deu às 19h44min. 
Para constar, lavrar-se-á esta ata que será arquivada depois de cumpridas as 
formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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