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SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

24 DE JANEIRO DE 2019  
 

 

PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA e 

MARCÃO DA ACADEMIA  

SECRETÁRIO: JULIANA FRAGA E MARCÃO DA ACADEMIA 
 

 

Aberta a sessão, às 17h59min, a sr.ª secretária, ver.ª Juliana Fraga, procede à 

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

ESDRAS ANDRADE (SD), FLÁVIA CARVALHO (PRB), ROBERTINHO DA PADARIA 

(PPS), AMÉLIA NAOMI (PT), ROBERTO DO ELEVEN (PRB), RENATA PAIVA (PSD) 

e JULIANA FRAGA (PT). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: LINO BISPO (PR) – 

18h02min, JOSÉ DIMAS (PSDB) – 18h04min, MARCÃO DA ACADEMIA (PTB) – 

18h04min, WAGNER BALIEIRO (PT) – 18h05min, JUVENIL SILVÉRIO (PSDB) – 

18h07min, SÉRGIO CAMARGO (PSDB) – 18h08min, FERNANDO PETITI (MDB) – 

18h08min, DULCE RITA (PSDB) – 18h14min, PROFESSOR CALASANS CAMARGO 

(PRP) – 18h14min, CYBORG (PV) – 18h19min, VALDIR ALVARENGA (SD) – 

18h20min, WALTER HAYASHI (PSC) – 18h25min e MANINHO CEM POR CENTO 

(PTB) – 18h39min. 

 

 

Às 17h59min, 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. Os trabalhos são suspensos. Reaberta a sessão, continuando na presidência o 
ver. ROBERTINHO DA PADARIA, e assume a secretaria dos trabalhos o ver. Marcão 
da Academia. O sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, informa que, nos 
termos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma simbólica (conforme o 
artigo 145 § 6.º – III do Regimento Interno da Câmara Municipal). A seguir, o sr. 
secretário, ver. Marcão da Academia, informa que as proposituras constantes do 
Anexo Único somente serão redistribuídas caso não tenham recebido os pareceres 
das Comissões Permanentes para as quais tenham sido designadas; bem como 
procede à leitura do Item II da pauta – Projetos novos a serem lidos – designação às 
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Comissões Permanentes – fixação dos respectivos prazos para apresentação de 
Emendas. 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 e das matérias redistribuídas às 
Comissões Permanentes constantes do Item I (em seu anexo); bem como o 
adiamento, por uma sessão, do Projeto de Lei nº 291/2017 constante do processo nº 
8647/2017, do ver. Cyborg, que dispõe sobre a autorização do ingresso de animais de 
estimação no Parque Municipal Ribeirão Vermelho – Urbanova – São José dos 
Campos e dá outras providências; do Projeto de Lei nº 18/2018 constante do processo 
nº 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 119/2018 constante do processo nº 3516/2018, do ver. 
Fernando Petiti, que autoriza o Poder Executivo a incluir, como curso extracurricular, o 
ensino de Robótica na Rede Municipal de Ensino de São José dos Campos; do 
Projeto de Lei nº 165/2018 constante do processo nº 4549/2018, da ver.ª Dulce Rita, 
que autoriza o Poder Público municipal a criar o Cadastro Único das pessoas com 
Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) no município de São José dos Campos e dá 
outras providências; do Projeto de Lei nº 265/2018 constante do processo nº 
6793/2018, do ver. Walter Hayashi, que inclui o Parágrafo Único ao Artigo 1º da Lei 
8312 de 29/12/2010, que dispõe sobre o funcionamento da feira da Barganha em zona 
urbana do Município e dá outras providências; e do Projeto de Lei nº 438/2018 
constante do processo nº 11381/2018, do ver. Walter Hayashi, que acrescenta o 
Parágrafo único ao Artigo 1º, dá nova redação ao Parágrafo único do Artigo 9º, ao 
Parágrafo único do Artigo 2º acrescenta os §§ 1º e 2º ao Artigo 10 da Lei 6.057 de 
vinte e oito de março de 2002, que dispõe sobre a instalação de cercas energizadas 
destinadas à proteção de perímetros de imóveis, no Município de São José dos 
Campos e dá outras providências. A seguir, o sr. secretário, ver. Marcão da Academia, 
procede à leitura dos processos inclusos, a saber: “Processo nº 677/2019 – Projeto de 
Lei nº 17/2019, do Poder Executivo, dispõe sobre a permissão de uso de área de 
domínio público municipal à Associação Virgem de Guadalupe. Comissão: Justiça, 
Economia e Planejamento Urbano – Rito Urgente – Término do prazo para emendas: 
31/01/2019. Processo nº 678/2019 – Projeto de Lei nº 18/2019, do Poder Executivo, 
estabelece os locais de realização de apresentações artísticas, culturais e afins, nos 
termos da Constituição Federal, altera a Lei n. 1.566, de 26 de setembro de 1970, e dá 
outras providências. Comissões: Justiça, Cultura e Transportes – Rito Urgente – 
Término do prazo para emendas: 31/01/2019. Processo nº 679/2019 – Projeto de Lei 
nº 19/2019, do ver. Valdir Alvarenga, autoriza o Poder Executivo a criar o Projeto 
Escola Amiga dos Animais, destinado à rede pública municipal de ensino, no âmbito 
do Município de São José dos Campos e dá outras providências. Comissões: Justiça, 
Saúde e Educação – Rito Ordinário – Término do prazo para emendas: 07/02/2019. 
Os trabalhos são suspensos. Reaberta a sessão, continuando na presidência o ver. 
ROBERTINHO DA PADARIA. Em exame proposituras em rito prioritário para 
apreciação em turno único. EM DISCUSSÃO A REDAÇÃO FINAL AO PROJETO 
DE LEI Nº 337/2018 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 8590/2018, do ver. Cyborg, da 
ver.ª Dulce Rita, do ver. Fernando Petiti e do ver. Marcão da Academia, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de São José dos Campos a instituir a Carteira de Identificação do 
Autista (CIA). O sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, informa que a 
Redação Final ao processo não possui prazo de emendas. Não havia orador inscrito. 
Às 19h27min tem início o processo de votação. Em votação a Redação Final. 
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Aprovada por unanimidade. EM DISCUSSÃO A REDAÇÃO FINAL AO PROJETO 
DE LEI Nº 442/2018 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 11464/2018, da ver.ª Dulce 
Rita, que altera a Lei Municipal nº 9.375, de 3 de junho de 2016, que “Fica concedido 
preferência de uso dos assentos no transporte coletivo urbano do Município de São 
José dos Campos às pessoas: obesa, gestante, com deficiência ou mobilidade 
reduzida, idosa ou com criança de colo e dá outras providências”. O sr. presidente, 
ver. ROBERTINHO DA PADARIA, informa que a Redação Final ao processo não 
possui prazo de emendas. Não havia orador inscrito. Em votação a Redação Final. 
Aprovada por unanimidade. EM DISCUSSÃO A REDAÇÃO FINAL AO PROJETO 
DE LEI Nº 443/2018 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 11465/2018, da ver.ª Dulce 
Rita, que altera a Lei Municipal nº 9.789, de 9 de agosto de 2018, que “Dispõe sobre a 
reserva de assentos preferenciais aos idosos, às gestantes, às lactantes, às pessoas 
com deficiência, mobilidade reduzida ou acompanhada por crianças de colo, junto aos 
terminais rodoviários, estações e pontos de parada de ônibus do Município.”. O sr. 
presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, informa que a Redação Final ao 
processo não possui prazo de emendas. Não havia orador inscrito. Em votação a 
Redação Final. Aprovada por unanimidade. Em exame proposituras em regime de 
urgência para apreciação em turno único. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE 
RESOLUÇÃO Nº 7/2018 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 12259/2018, da Mesa 
Diretora, que extingue funções de confiança, cria cargos e altera a redação da 
Resolução nº 02, de 21 de junho de 2018, que “Dispõe sobre a estrutura 
administrativa da Câmara Municipal, sobre a criação e extinção de cargos, sobre a 
criação de funções de confiança, e dá outras providências”. Ocupam a tribuna, 
respectivamente, a ver.ª Amélia Naomi e o ver. Juvenil Silvério. Assume a presidência 
o ver. MARCÃO DA ACADEMIA, que dá continuidade aos trabalhos. Ocupa a tribuna 
para manifestar-se no processo em discussão o ver. Robertinho da Padaria. 
Reassume a presidência o ver. ROBERTINHO DA PADARIA, que dá continuidade aos 
trabalhos. Encaminha Votação a ver.ª Amélia Naomi. Em votação o Projeto. 
Aprovado com cinco votos contrários. Justificam o voto a ver.ª Amélia Naomi, o 
ver. Juvenil Silvério e o ver. Lino Bispo. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 
486/2018 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 12260/2018, da Mesa Diretora, que fixa o 
valor dos vencimentos de cargos da Câmara Municipal de São José dos Campos. Não 
havia orador inscrito. Em votação o Projeto. Aprovado com cinco votos contrários. 
Em exame proposituras em tramitação ordinária para apreciação em turno 
único. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 393/2018 CONSTANTE DO 
PROCESSO Nº 10186/2018, do ver. Fernando Petiti, que autoriza o Poder Executivo a 
adesão pela rede municipal de ensino ao Programa de Escolas Associadas da 
Unesco. Não havia orador inscrito. Em votação o Projeto. Aprovado por 
unanimidade. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 441/2018 CONSTANTE DO 
PROCESSO Nº 11431/2018, do ver. José Dimas, que denomina a Rua Um, localizada 
no Loteamento Setville Altos de São José, de Rua Terezinha Felix da Silva. Não havia 
orador inscrito. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. Em votação o 
requerimento nº 138/2019 constante do processo nº 645/2019, do ver. Robertinho da 
Padaria, que requer autorização para homenagear o Governador do Rotary 
International senhor Luiz Roberto Rubin e o jovem Criseverton dos Anjos Ávila, 
intercambista de Rotary International, no próximo dia 29 de janeiro de 2019, das 16 
horas às 17 horas, no Auditório Mário Covas. Aprovado por unanimidade. A 
requerimento verbal formulado pelo ver. José Dimas, o Plenário, consultado, aprova 
por unanimidade o pedido de inclusão na pauta para votação do Projeto de Lei nº 
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17/2019 constante do processo nº 677/2019, do Poder Executivo, que dispõe sobre a 
permissão de uso de área de domínio público municipal à Associação Virgem de 
Guadalupe, em regime de urgência para apreciação em turno único; e dos 
requerimentos de nºs 144/2019 constante do processo nº 680/2019, do ver. José 
Dimas e do ver. Marcão da Academia, que solicita autorização plenária para 
representar a Câmara Municipal de São José dos Campos, nos dias 29, 30 e 31 de 
janeiro e 01 de fevereiro, com ônus, no I Encontro de Mesas Diretoras e Comissões 
Parlamentares, a ser realizado em Brasília/DF; e 145/2019 constante do processo nº 
681/2019, da ver.ª Juliana Fraga, que solicita autorização plenária para representar a 
Câmara Municipal de São José dos Campos, nos dias 29, 30 e 31 de janeiro e 01 de 
fevereiro, com ônus, no I Encontro de Mesas Diretoras e Comissões Parlamentares, a 
ser realizado em Brasília/DF. Em exame propositura em regime de urgência para 
apreciação em turno único. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 17/2019 
CONSTANTE DO PROCESSO Nº 677/2019, do Poder Executivo, que dispõe sobre a 
permissão de uso de área de domínio público municipal à Associação Virgem de 
Guadalupe. Não havia orador inscrito. Em votação o Projeto. Aprovado por 
unanimidade. Em votação o requerimento de nº 144/2019 constante do processo nº 
680/2019, do ver. José Dimas e do ver. Marcão da Academia, que solicita autorização 
plenária para representar a Câmara Municipal de São José dos Campos, nos dias 29, 
30 e 31 de janeiro e 01 de fevereiro, com ônus, no I Encontro de Mesas Diretoras e 
Comissões Parlamentares, a ser realizado em Brasília/DF. Aprovado por 
unanimidade. Em votação o requerimento de nº 145/2019 constante do processo nº 
681/2019, da ver.ª Juliana Fraga, que solicita autorização plenária para representar a 
Câmara Municipal de São José dos Campos, nos dias 29, 30 e 31 de janeiro e 01 de 
fevereiro, com ônus, no I Encontro de Mesas Diretoras e Comissões Parlamentares, a 
ser realizado em Brasília/DF. Aprovado por unanimidade. Às 20h08min encerra-se 
o processo de votação. Nada mais havendo a ser tratado, o sr. presidente, ver. 
ROBERTINHO DA PADARIA, declara encerrada a presente sessão ordinária. Isto se 
deu às 20h09min. Para constar, lavrar-se-á esta ata que será arquivada depois de 
cumpridas as formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 


