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QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA
QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA
27 DE AGOSTO DE 2020
PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA e JOSÉ DIMAS
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.:
AMÉLIA NAOMI (PT), DR. ELTON (MDB), ESDRAS ANDRADE (PODEMOS),
SÉRGIO CAMARGO (PSDB), LINO BISPO (PL), ZÉ LUÍS (PSD), JUVENIL SILVÉRIO
(PSDB), WALTER HAYASHI (PSC), MARCÃO DA ACADEMIA (DEMOCRATAS),
JOSÉ DIMAS (PSDB), PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PSDB), MANINHO
CEM POR CENTO (SD) e ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA).
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Às 17h57min, havendo número regimental, o sr. presidente, ver.
ROBERTINHO DA PADARIA, invocando a proteção de Deus e lembrando que todo poder
emana do povo, 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 79/2020 constante do Processo nº 2887/2020, do ver. Juvenil Silvério, do ver.
Cyborg, do ver. Dilermando Dié de Alvarenga, do ver. Lino Bispo e do ver. Sérgio
Camargo, que dispõe sobre a redução proporcional das mensalidades da rede privada de
ensino superior enquanto perdurar os efeitos do Decreto 18.476, de 18 de março 2020,
que declara situação de emergência no Município de São José dos Campos, em razão da
declaração da Organização Mundial de Saúde – OMS – de pandemia de Covid-19; do
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Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: CYBORG
(CIDADANIA) – 17h58min; DULCE RITA (PSDB) – 18 horas; WAGNER BALIEIRO
(PT) – 18h01min; JULIANA FRAGA (PT) – 18h03min; VALDIR ALVARENGA (SD) –
18h03min; ROBERTO DO ELEVEN (PSDB) – 18h06min; e DILERMANDO DIÉ DE
ALVARENGA (PSDB) – 18h15min.
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Projeto de Lei nº 116/2020 constante do Processo nº 3449/2020, do ver. Sérgio
Camargo, que altera a Lei Municipal nº 7.386, de 3 de setembro de 2007, que “Autoriza o
Poder Executivo a criar o Programa de Alimentação Diferenciada Para Crianças
Diabéticas na Rede Municipal de Ensino”; do Projeto de Lei nº 139/2020 constante do
Processo nº 3827/2020, de sua autoria, que denomina a Estrada cadastrada pela
Prefeitura como SJC-447, que liga a Estrada Juca de Carvalho (SJC-080) com a Estrada
José Borges Sobrinho (SJC-070), de Estrada Benedito Domingos da Silveira; e do Projeto
de Lei nº 148/2020 constante do Processo nº 4278/2020, do ver. Sérgio Camargo, que
autoriza o Poder Executivo a instituir o parcelamento de débitos decorrentes de multas de
trânsito no município de São José dos Campos; bem como o pedido de inclusão na pauta

para leitura do Projeto de Lei nº 225/2020 constante do Processo nº 5745/2020, do
Poder Executivo, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Turismo e dá
providências. Assume a presidência o ver. JOSÉ DIMAS, que dá continuidade aos
trabalhos. 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 5745/2020 – Projeto de Lei nº 225/2020, do Poder
Executivo, dispõe sobre o Conselho Municipal de Turismo e dá outras providências –
Comissões: Justiça, Economia e Cultura – Rito Urgente – Término do prazo para
Emendas: 3/9/2020.” Em exame propositura em regime de urgência para apreciação
em turno único. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 188/2020 CONSTANTE DO
PROCESSO Nº 5128/2020, do Poder Executivo, que altera a Lei nº 9.647, de 20 de
dezembro de 2017, que “Dispõe sobre as normas gerais para a permissão do serviço de
transporte individual de passageiros em veículos de aluguel – táxi”. Às 18h10min tem
início o processo de votação. Em votação o projeto. Aprovado por unanimidade.
Votação da tramitação de 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. Juvenil Silvério, ao Projeto de Lei nº 129/2018
constante do Processo nº 3677/2018, do ver. Juvenil Silvério, que denomina a Via Cambuí
de Via Isaur de Pinho Nogueira. Submetida à apreciação do Plenário, foi aprovada por
unanimidade a tramitação da Emenda nº 1, do ver. Sérgio Camargo, ao Projeto de Lei nº
150/2020 constante do Processo nº 4372/2020, do ver. Sérgio Camargo, que denomina a
área verde localizada entre as ruas Cidade de Bagé e Cidade de Bento Gonçalves, no
bairo Palmeiras de São José, de Área Verde João Francisco de Souza. Submetida à
apreciação do Plenário, foi aprovada por unanimidade a tramitação da Emenda nº 1, do
ver. Sérgio Camargo, ao 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 das emendas, a saber: “Emenda
nº 1, do ver. Juvenil Silvério, ao Processo nº 3677/2018 – Projeto de Lei nº 129/2018, do
ver. Juvenil Silvério, denomina a Via Cambuí de Via Isaur de Pinho Nogueira. Comissão:
Justiça – Rito Ordinário. Emenda nº 1, do ver. Sérgio Camargo, ao Processo nº 4372/2020
– Projeto de Lei nº 150/2020, do ver. Sérgio Camargo, denomina a área verde localizada
entre as ruas Cidade de Bagé e Cidade de Bento Gonçalves, no bairro Palmeiras de São
José, de Área Verde João Francisco de Souza. Comissão: Justiça – Rito Ordinário.
Emenda nº 1, do ver. Sérgio Camargo, ao 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.” Em exame
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proposituras em tramitação ordinária para apreciação em turno único. EM
DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 102/2020 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
3419/2020, do ver. Marcão da Academia, que autorizo o Poder Público implantar o
Programa Adote um Totem Display para Álcool Gel, e dá outras providências. Em votação
o Projeto. Aprovado por unanimidade. Justifica o voto o ver. Marcão da Academia. EM
DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 138/2020 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
3820/2020, do ver. Marcão da Academia, que denomina a Rua 09 (nove), no Loteamento
Residencial Mirante Cambuí, de rua João Soares da Mota. Em votação a Emenda nº 1.
Aprovada por unanimidade. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade.
Justifica o voto o ver. Marcão da Academia. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº
149/2020 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 4285/2020, do ver. Walter Hayashi, que
denomina a Rua 10, trecho 2 do Loteamento Floresta, de rua Kikue Takahashi Hashimoto.
Ocupa a tribuna o ver. Walter Hayashi. Em votação o Projeto. Aprovado por
unanimidade. A requerimento verbal formulado pela ver.ª Dulce Rita, o Plenário,
consultado, aprova por unanimidade o pedido de adiamento, por uma sessão, do Projeto
de Lei nº 174/2020 constante do Processo nº 4831/2020, de sua autoria, que denomina a
Passarela que compõe o complexo do Arco da Inovação entre as avenidas Eduardo Cury,
Jorge Zarur, Rodrigo Reis Tuy e Benedito Matarazzo de Engenheiro José Reinaldo Pirro
Junior. Às 18h30min encerra-se o processo de votação. Passou-se ao horário
destinado ao Grande Expediente. O sr. presidente, ver. JOSÉ DIMAS, informa que a
ver.ª Juliana Fraga abriu mão de falar. Nada mais havendo a ser tratado, o sr. presidente,
ver. JOSÉ DIMAS, declara encerrada a presente sessão ordinária. Isto se deu às
18h31min. Para constar, lavrar-se-á esta ata que será arquivada depois de cumpridas as
formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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