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VIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

11 DE ABRIL DE 2019  
 

 

PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA e 

 MARCÃO DA ACADEMIA 

SECRETÁRIO: MARCÃO DA ACADEMIA 
 

 

Aberta a sessão, às 17h47min, o sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede à 

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

JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), DR. ELTON (MDB), LINO BISPO (PR), SÉRGIO 

CAMARGO (PSDB), RENATA PAIVA (PSD), WAGNER BALIEIRO (PT), WALTER 

HAYASHI (PSC), ROBERTINHO DA PADARIA (PPS), MARCÃO DA ACADEMIA 

(PTB) e FLÁVIA CARVALHO (PRB). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: ROBERTO DO 

ELEVEN (PRB) – 17h50min, MANINHO CEM POR CENTO (PTB) – 17h51min, 

CYBORG (PV) – 17h54min, JOSÉ DIMAS (PSDB) – 17h56min, JULIANA FRAGA (PT) 

– 17h57min, PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PRP) – 17h57min, AMÉLIA 

NAOMI (PT) – 17h59min, DULCE RITA (PSDB) – 18h02min, ESDRAS ANDRADE 

(SD) – 18h09min, VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h10min e DILERMANDO DIÉ DE 

ALVARENGA (PSDB) – 18h19min. 

 

 

Às 17h47min 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 (conforme o artigo 145 § 6.º – III do Regimento 
Interno da Câmara Municipal). 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 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 
448/2018 constante do processo nº 11548/2018, do ver. Juvenil Silvério, que dispõe sobre 
instalação de câmeras de segurança nas escolas e dá providências; do Projeto de Lei nº 
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512/2018 constante do processo nº 13282/2018, da ver.ª Flávia Carvalho, que autoriza o 
Poder Executivo a criar o programa de atendimento às pessoas com epilepsia e dá outras 
providências; do Projeto de Lei nº 19/2019 constante do processo nº 679/2019, do ver. 
Valdir Alvarenga, que 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; e do Projeto de Lei nº 27/2019 constante do 
processo nº 980/2019, da ver.ª Renata Paiva, que dispõe sobre a proibição do consumo 
de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos, narguilés ou de qualquer outro produto 
fumígeno, derivado ou não do tabaco, em parques, centros comunitários, ginásios 
poliesportivos, salões comunitários e piscinas públicas no âmbito do município de São 
José dos Campos e dá outras providências. 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 do Item II da pauta – Rito Ordinário – Leitura da tramitação de 
substitutivos e emenda protocolados fora do prazo. A requerimento verbal formulado pelo 
ver. Sérgio Camargo, o Plenário, consultado, aprova por unanimidade o pedido de 
inversão de pauta para que seja votado, primeiramente, o Projeto de Lei nº 55/2019 
constante do processo nº 1641/2019, de sua autoria. Em exame propositura em 
tramitação ordinária para apreciação em turno único. EM DISCUSSÃO O PROJETO 
DE LEI Nº 55/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 1641/2019, o ver. Sérgio Camargo, 
que denomina a área de lazer localizada na confluência das ruas Aguapeí e Parnaíba, na 
Vila São Bento, de Área de Lazer José da Silva. Ocupa a tribuna o ver. Sérgio Camargo. 
Às 18h58min inicia-se o processo de votação. Em votação o Projeto. Aprovado por 
unanimidade. Justificam o voto o ver. Sérgio Camargo, o ver. Lino Bispo e o ver. José 
Dimas. A seguir, o sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede à leitura dos 
processos inclusos, a saber: “Processo nº 4325/2019 – Projeto de Lei nº 157/2019, do ver. 
Roberto do Eleven, denomina o Túnel na Rotatória do Gás, localizado no entroncamento 
da Avenida Tancredo Neves com Estrada do Cajuru, de Túnel José Carlos Pereira da 
Silva. Comissão: Justiça – Rito Ordinário. Término do prazo para emendas: 29/04/2019. 
Processo nº 4328/2019 – Projeto de Lei nº 158/2019, do ver. Robertinho da Padaria, 
denomina a Rua 18 do Loteamento Floresta, de Rua Maria Madalena Pereira Amorim. 
Comissão: Justiça – Rito Ordinário. Término do prazo para emendas: 29/04/2019. 
Processo nº 4329/2019 – Projeto de Lei nº 159/2019, do ver. Robertinho da Padaria, 
denomina a Rua 38 do Loteamento Floresta, de Rua Adão Oliveira Alves. Comissão: 
Justiça – Rito Ordinário – Término do prazo para emendas: 29/04/2019.” A requerimento 
verbal formulado pelo ver. José Dimas, o Plenário, consultado, aprova por unanimidade 
o pedido de votação em bloco da tramitação dos substitutivos protocolados fora do prazo. 
Votação da tramitação de substitutivos protocolados fora do prazo – Rito Ordinário. 
O Plenário, consultado, aprova, em bloco e por unanimidade, a tramitação do Substitutivo 
nº 1 ao Projeto de Lei nº 32/2019 constante do processo nº 1007/2019, do ver. Walter 
Hayashi, que denomina a Viela 4 (quatro), situada entre a Rua Edward Batista do 
Nascimento e Av. João Vicente do Nascimento Netto, no Residencial Dom Bosco, de Viela 
Maria do Carmo Fonseca; a tramitação do Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei nº 34/2019 
constante do processo nº 1010/2019, do ver. Walter Hayashi, que denomina a Viela 5 
(cinco), situada entre a Rua Pedro Manzatto e a Rua Antonio Ribeiro Lopes, no 
Residencial Dom Bosco, de Viela Olanda Teixeira; a tramitação do Substitutivo nº 1 ao 
Projeto de Lei nº 35/2019 constante do processo nº 1011/2019, do ver. Walter Hayashi, 
que denomina a Viela 7 (sete), situada entre a Rua Schiller Oliveira de Mello, e a Rua 
Geraldo de Almeida Tavares, no Residencial Dom Bosco, de Viela Pacífico Augusto de 
Almeida; a tramitação do Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei nº 36/2019 constante do 
processo nº 1012/2019, do ver. Walter Hayashi, que denomina a Viela 8 (oito), situada 
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entre a Rua Antonio Ribeiro Lopes, e a Rua Schiller Oliveira de Mello, no Residencial Dom 
Bosco, de Viela Maria de Lourdes da Silva Lima; a tramitação do Substitutivo nº 1 ao 
Projeto de Lei nº 37/2019 constante do processo nº 1014/2019, do ver. Walter Hayashi, 
que denomina a Viela 9 (nove), situada entre a Rua Pedro Manzatto e a Rua Antonio 
Ribeiro Lopes, no Residencial Dom Bosco, de Viela Valdovino Cordeiro de Oliveira; a 
tramitação do Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei nº 38/2019 constante do processo nº 
1060/2019, do ver. Walter Hayashi, que denomina a Viela 6 (seis), situada entre a Rua 
Antonio Ribeiro Lopes, e a Estrada Aparecida Machado dos Santos (Cida Penha), no 
Residencial Dom Bosco, de Viela Maria Luiza de Souza; a tramitação do Substitutivo nº 1 
ao Projeto de Lei nº 39/2019 constante do processo nº 1064/2019, do ver. Walter Hayashi, 
que denomina a Viela 10 (dez), situada entre a Avenida João Vicente do Nascimento 
Netto e a Rua João Pires Silveira Filho, no Residencial Dom Bosco, de Viela Manoel da 
Guia Pereira Lima; e a tramitação do Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei nº 40/2019 
constante do processo nº 1065/2019, do ver. Walter Hayashi, que denomina a Viela 11 
(onze), situada entre a Rua Pedro Manzatto e a Rua Zaíra Galdino da Silva, no 
Residencial Dom Bosco, de Viela William Alves Pinho. Votação da tramitação de 
emenda protocolada fora do prazo – Rito Ordinário. Submetida à apreciação do 
Plenário foi aprovada por unanimidade a tramitação da Emenda nº 1 ao Projeto de Lei 
nº 330/2018 constante do processo nº 8433/2018, do ver. Marcão da Academia, que 
autoriza a instalação de dispensador de álcool gel-70 nas agências bancárias em seu 
setor de caixas eletrônicos no município de São José dos Campos. Em exame 
proposituras em tramitação ordinária para apreciação em turno único. EM 
DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 104/2018 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 
3372/2018, do ver. Marcão da Academia, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos “food 
trucks” ou comerciantes de alimentos nas vias públicas ou espaços públicos de 
disponibilizarem aos consumidores álcool em gel. Em votação a Emenda nº 1. Aprovada 
por unanimidade. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. Assume a 
presidência o ver. MARCÃO DA ACADEMIA. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 
424/2018 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 10970/2018, do ver. Robertinho da Padaria e 
do ver. Roberto do Eleven, que autoriza a Prefeitura a celebrar convênios ou parcerias 
com entidades de proteção animal e outras organizações não governamentais, 
universidades, estabelecimentos veterinários, empresas públicas ou privadas e entidades 
de classe, para recolhimento, transporte e tratamento médico veterinário de animal de 
grande porte abandonado no município e dá outras providências. Ocupa a tribuna o ver. 
Robertinho da Padaria. Reassume a presidência o ver. ROBERTINHO DA PADARIA, que 
dá continuidade ao processo de discussão do Projeto de Lei nº 424/2018 – Processo nº 
10970/2018. Ocupa a tribuna o ver. Roberto do Eleven. Em votação o Substitutivo nº 1. 
Aprovado por unanimidade. Justificam o voto, respectivamente, a ver.ª Renata Paiva, o 
ver. Professor Calasans Camargo, o ver. Esdras Andrade e o ver. Marcão da Academia. 
Às 19h50min encerra-se o processo de votação. Neste momento, ocupa a tribuna para 
fazer uso da palavra (conf. Art. 137, Inciso I, do Regimento Interno) o primeiro orador 
inscrito, ver. Lino Bispo, pelo prazo regimental de vinte e cinco minutos. A seguir, os 
presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem póstuma à memória 
do sr. Evaldo Rosa e do sr. José Pedro dos Santos. Nada mais havendo a ser tratado, o 
sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, declara encerrada a presente sessão 
ordinária. Isto se deu às 20h19min. Para constar, lavrar-se-á esta ata que será arquivada 
depois de cumpridas as formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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