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QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

31 DE JANEIRO DE 2019  
 

 

PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA  

SECRETÁRIO: PROFESSOR CALASANS CAMARGO 
                                                                   e LINO BISPO 

 

 

Aberta a sessão, às 17h59min, o sr. secretário ad hoc, ver. Professor Calasans 

Camargo, procede à verificação de presença e constata a presença, em Plenário, dos 

seguintes vers.: FERNANDO PETITI (MDB), ROBERTINHO DA PADARIA (PPS), 

PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PRP), ESDRAS ANDRADE (SD), JUVENIL 

SILVÉRIO (PSDB), ROBERTO DO ELEVEN (PRB), SÉRGIO CAMARGO (PSDB) e 

DR. ELTON (MDB). 

 

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

CARVALHO (PRB) – 18h02min, AMÉLIA NAOMI (PT) – 18h04min, WAGNER 

BALIEIRO (PT) – 18h04min, RENATA PAIVA (PSD) – 18h04min, LINO BISPO (PR) – 

18h07min, WALTER HAYASHI (PSC) – 18h11min, DULCE RITA (PSDB) – 18h14min, 

MANINHO CEM POR CENTO (PTB) – 18h18min, JULIANA FRAGA (PT) – 18h21min, 

VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h24min e CYBORG (PV) – 18h26min. 

 

 

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 ad hoc a secretaria dos trabalhos o ver. Lino Bispo. A requerimento 
verbal formulado pelo ver. Juvenil Silvério, 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; bem como o adiamento, por uma sessão, do Projeto de Lei 
Complementar nº 11/2017 constante do processo nº 8172/2017, do ver. Walter Hayashi, 
que autoriza a Prefeitura a instituir o Código Municipal de Arborização Urbana de São 
José dos Campos, e dá outras providências; do Projeto de Lei nº 24/2018 constante do 
processo nº 937/2018, da ver.ª Flávia Carvalho, que autoriza o Poder Executivo a afixação 
de fotos de pessoas desaparecidas neste município, no verso da capa dos carnês de 
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IPTU de São José dos Campos e dá outras providências; do Projeto de Lei nº 30/2018 
constante do processo nº 992/2018, do ver. Fernando Petiti, que autoriza o Poder 
Executivo a criar a função de Agente Fiscal de Proteção ao Animal doméstico e 
domesticado, e dá outras providências; do Projeto de Lei nº 162/2018 constante do 
processo nº 4328/2018, da ver.ª Dulce Rita, que assegura todas as informações e direito 
de atendimento aos deficientes auditivos por meio da Língua Brasileira de Sinais – Libras, 
em todas as instituições públicas municipais de São José dos Campo; do Projeto de Lei nº 
260/2018 constante do processo nº 6577/2018, do ver. Fernando Petiti, da ver.ª Dulce Rita 
e do ver. Dr. Elton, que dispõe sobre a proibição pelos profissionais da área de saúde, que 
atuam na rede municipal de saúde, do uso de equipamentos de proteção individual, como 
jalecos e aventais, fora do ambiente de trabalho, e dá outras providências; e do Projeto de 
Lei nº 465/2018 constante do processo nº 11795/2018, do ver. Valdir Alvarenga, que 
altera a Lei Municipal nº 9.486, de vinte e sete de dezembro de dois mil e dezesseis, que 
autoriza o Poder Executivo a incluir no Programa de Vacinação Antirrábica de São José 
dos Campos as vacinas V10 e V4 no combate e prevenção às doenças em animais 
domésticos de nossa cidade; e, ainda, o pedido de inclusão para leitura do Projeto de Lei 
nº 29/2019 constante do processo nº 994/2019, do ver. Valdir Alvarenga, que denomina a 
Rua 12 do Conjunto Habitacional D. Pedro II de Rua João Barbosa. 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). O sr. secretário ad hoc, ver. Lino Bispo, procede à leitura 
do Item I/A da pauta – Retificação do Anexo Único da Pauta da 2ª Sessão Ordinária de 
24/01/2019 e do Item II 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 
994/2019 – Projeto de Lei nº 29/2019, ver. Valdir Alvarenga, denomina a rua 12, do 
Conjunto Habitacional Dom Pedro II, de Rua João Barbosa. Comissão: Justiça – Rito 
Ordinário – Término do Prazo para Emendas: 14/02/2019.” Os trabalhos são suspensos. 
Reaberta a sessão, continuando na presidência o ver. ROBERTINHO DA PADARIA. O sr. 
presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, comunica que a Câmara Municipal 
recebeu, no dia de hoje, do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo o Ofício 113/2019, 
dando ciência sobre o julgamento da ação de perda do cargo eletivo pelo ver. Fernando 
Petiti. (Ref. Doc. Diversos nº 61/2019 – nº Proc. 1015/2019). Em respeito ao princípio 
constitucional da ampla defesa, concede ao vereador o prazo de cinco dias para se 
manifestar no processo. Assume ad hoc a secretaria dos trabalhos o ver. Professor 
Calasans Camargo. Em exame propositura em tramitação ordinária – Votação da 
Tramitação de Emenda protocolada fora do prazo. Às 19h47min inicia-se o processo 
de votação. Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a 
tramitação da Emenda nº 1 (protocolada fora do prazo de emendas) ao 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. Em exame proposituras em tramitação ordinária para apreciação em 
turno único. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 280/2017 CONSTANTE DO 
PROCESSO Nº 8411/2017, da ver.ª  Flávia Carvalho, que autoriza o Poder Executivo a 
criar o programa “Cultura Não Tem Hora”. O Não havia orador inscrito. Em votação a 
Emenda nº 1. Aprovada por unanimidade. Em votação o Projeto. Aprovado por 
unanimidade. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 2/2019 
CONSTANTE DO PROCESSO Nº 627/2019, do ver.  Cyborg, que concede o Título de 
Cidadão Joseense a Emanuel Barbosa Martins. Não havia orador inscrito. Em votação o 
Projeto. Aprovado por unanimidade. Em votação o requerimento nº 237/2019 constante 
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do processo nº 974/2019, da ver.ª Renata Paiva, que solicita ao Governo do Estado de 
São Paulo laudo técnico para avaliação da segurança das barragens de Santa Branca, 
Paraibuna e Jaguari que fazem parte da Bacia do Rio Paraíba do Sul. Aprovado por 
unanimidade. Às 19h50min encerra-se o processo de votação. Passou-se ao horário 
do Grande Expediente. Neste momento, ocupa a tribuna para fazer uso da palavra (conf. 
Art. 137, Inciso I, do Regimento Interno) a primeira oradora inscrita, ver.ª Amélia Naomi, 
pelo prazo regimental de vinte e cinco minutos. Nada mais havendo a ser tratado, o sr. 
presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, declara encerrada a presente sessão 
ordinária. Isto se deu às 20h07min. Para constar, lavrar-se-á esta ata que será arquivada 

depois de cumpridas as formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 


