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SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

07 DE FEVEREIRO DE 2019  
 

 

PRESIDENTE:  ROBERTINHO DA PADARIA  

SECRETÁRIO:  PROFESSOR CALASANS CAMARGO 
e MARCÃO DA ACADEMIA 

 

 

Aberta a sessão, às 18 horas, o sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede à 

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

DILERMANDO DIÉ (PSDB), ESDRAS ANDRADE (SD), RENATA PAIVA (PSD), 

FLÁVIA CARVALHO (PRB), ROBERTO DO ELEVEN (PRB), JUVENIL SILVÉRIO 

(PSDB), MARCÃO DA ACADEMIA (PTB), DULCE RITA (PSDB), DR. ELTON (MDB), 

SÉRGIO CAMARGO (PSDB), CYBORG (PV), WAGNER BALIEIRO (PT), AMÉLIA 

NAOMI (PT), LINO BISPO (PR), PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PRP) e 

ROBERTINHO DA PADARIA (PPS). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: JOSÉ DIMAS 

(PSDB) – 18h04min, JULIANA FRAGA (PT) – 18h04min, MANINHO CEM POR 

CENTO (PTB) – 18h04min, VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h05min e WALTER 

HAYASHI (PSC) – 18h32min. 

 

 
Às 18 horas, 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, comunica que o ver. Dilermando Dié, assume 
definitivamente uma cadeira nesta Edilidade, em substituição ao ver. Fernando Petiti, e 
que o vereador foi empossado nesta legislatura, em 28 de março de 2017, substituindo 
licença médica de vereador da sua coligação, quando, à época, prestou o seu 
compromisso; bem como informa que o ver. Dilermando Dié entregou o Termo de 
Desincompatibilização, Termo de Renúncia ao Direito do Sigilo Bancário e Declaração de 
Bens, em atendimento ao disposto no parágrafo 2º, do artigo 32, da Lei Orgânica do 
Município. Ocupa a tribuna o ver. Dilermando Dié. 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. Professor Calasans Camargo. O sr. presidente, ver. 
ROBERTINHO DA PADARIA, informa que, nos termos regimentais, a votação dos 
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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. Professor Calasans Camargo, 
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 substitutivos e emenda protocolados fora do 
prazo. Assume a secretaria dos trabalhos o ver. Marcão da Academia. 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 
488/2017 constante do processo nº 17121/2017, do ver. Marcão da Academia, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade do uso de lâmpadas de LED (diodo emissor de luz) na rede de 
iluminação pública em novos loteamentos e empreendimentos imobiliários no Município 
de São José dos Campos e dá outras providências; e do Projeto de Lei nº 501/2018 
constante do processo nº 12948/2018, do ver. Cyborg, que altera a Lei 7.732, de 12 de 
dezembro de 2008, que dispõe sobre a criação do Sistema Cicloviário no Município de 
São José dos Campos e dá outras providências; e, ainda, o pedido de inclusão para 
votação da tramitação da Emenda nº 2 ao Projeto de Lei nº 488/2017 constante do 
processo nº 17121/2017 (protocolada fora do prazo), do ver. Marcão da Academia, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de lâmpadas de LED (diodo emissor de luz) na 
rede de iluminação pública em novos loteamentos e empreendimentos imobiliários no 
município de São José dos Campos e dá outras providências; e o pedido de inclusão para 
votação do Projeto de Lei nº 295/2015 constante do processo nº 12012/2015, do ver. 
Juvenil Silvério, que denomina a Rua 02, no bairro Residencial Tom Jobim, de Rua 
Juvenal Ramos da Silva, em tramitação ordinária para apreciação em turno único. 
Proposituras em tramitação ordinária – Votação da Tramitação de Substitutos e de 
Emenda protocolada fora do prazo. Às 18h57min inicia-se o processo de votação. 
Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a tramitação do 
Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei nº 500/2018 constante do processo nº 12732/2018, do 
ver. Cyborg, que determina que os estabelecimentos comerciais de venda direta ao 
consumidor de produtos eletrônicos, celulares e tablets informem a relação das empresas 
credenciadas na prestação da assistência técnica autorizada, e dá outras providências. 
Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a tramitação do 
Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei nº 438/2018 constante do processo nº 11381/2018, do 
ver. Walter Hayashi, que acrescenta o art. 1º-A e altera os arts. 2º, 9º e 10 da Lei nº 6.057, 
de 28 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”. Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por 
unanimidade a tramitação da Emenda nº 1 ao Projeto de Lei nº 328/2017 constante do 
processo nº 9888/2017, do ver. Marcão da Academia, que dispõe sobre o Programa 
Municipal de Equoterapia como opção terapêutica de saúde pública para pessoas com 
deficiência e/ou com mobilidade reduzida e/ou com outras necessidades específicas no 
âmbito da cidade de São José dos Campos, e dá outras providências. Em exame 
proposituras em tramitação ordinária para apreciação em turno único. EM 
DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 296/2015 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 
12013/2015, do ver. Juvenil Silvério, que denomina a Rua 03, no bairro Residencial Tom 
Jobim, de Rua João Domingues de Almeida. Não havia orador inscrito. Em votação o 
Projeto. Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 298/2015 
CONSTANTE DO PROCESSO Nº 12019/2015, do ver. Juvenil Silvério, que denomina a 
Rua 04, no bairro Residencial Tom Jobim, de Rua Manoel Araújo dos Santos. Não havia 
orador inscrito. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO O 
PROJETO DE LEI Nº 163/2018 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 4330/2018, do ver. 



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                               (LEGAL)                                         3 

CMSJC-001 – 6ª Sessão Ordinária – 07.02.2019 

 

José Dimas, que declara de Utilidade Pública Municipal o Instituto do Empreendedor do 
Futuro – IEF. Não havia orador inscrito. Em votação o Projeto. Aprovado por 
unanimidade. EM DISCUSSÃO O 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. Não havia orador inscrito. 
Em votação a Emenda nº 1. Aprovada por unanimidade. Em votação o Projeto. 
Aprovado por unanimidade. Justifica o voto a ver.ª Dulce Rita. EM DISCUSSÃO O 
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. Não havia orador inscrito. Em votação a Emenda nº 1. Aprovada 
com três votos contrários. Em votação o Projeto. Aprovado com três votos 
contrários. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 38/2018 
CONSTANTE DO PROCESSO Nº 11368/2018, do ver. Dr. Elton, que concede o Título de 
“Cidadão Joseense” ao Capitão PM Antonio Carlos Bernardes. Não havia orador inscrito. 
Em votação a Emenda nº 1. Aprovada por unanimidade. Em votação o Projeto. 
Aprovado por unanimidade. Justificam o voto, respectivamente, o ver. Dr. Elton e o ver. 
Cyborg. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 490/2018 CONSTANTE DO 
PROCESSO Nº 12623/2018, do ver. Valdir Alvarenga, que denomina a Rua 11 do 
Conjunto Habitacional D. Pedro II de Rua Hilton Plácido de Oliveira. Não havia orador 
inscrito. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO O 
PROJETO DE LEI Nº 491/2018 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 12624/2018, do ver. 
Valdir Alvarenga, que denomina a Rua 11 do Loteamento Pinheirinho dos Palmares II de 
Rua Marcos Cristófalo. Não havia orador inscrito. Em votação o Projeto. Aprovado por 
unanimidade. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 41/2018 
CONSTANTE DO PROCESSO Nº 13284/2018, do ver. José Dimas, que concede a 
“Medalha Cassiano Ricardo” à Sra. Rosemary Sanz. Não havia orador inscrito. Em 
votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. Em exame propositura em tramitação 
ordinária – Votação da Tramitação de Emenda protocolada fora do prazo. Submetida 
à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a tramitação da Emenda nº 2 ao 
Projeto de Lei nº 488/2017 constante do processo nº 17121/2017, do ver. Marcão da 
Academia, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de lâmpadas de LED (diodo 
emissor de luz) na rede de iluminação pública em novos loteamentos e empreendimentos 
imobiliários no Município de São José dos Campos e dá outras providências. Em exame 
propositura em tramitação ordinária para apreciação em turno único. EM 
DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 295/2015 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 
12012/2015, do ver. Juvenil Silvério, que denomina a Rua 02, no bairro Residencial Tom 
Jobim, de Rua Juvenal Ramos da Silva. Não havia orador inscrito. Em votação o Projeto. 
Aprovado por unanimidade. Às 19h14min 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 19h15min. Para constar, lavrar-se-á 

esta ata que será arquivada depois de cumpridas as formalidades regimentais de praxe.-.- 

 


