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QUADRAGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

1º DE AGOSTO DE 2019 

 

 

PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA 

SECRETÁRIO: MARCÃO DA ACADEMIA  

 
 

Aberta a sessão, às 17h55min, o sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede à 

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

RENATA PAIVA (PSD), LINO BISPO (PL), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), JULIANA 

FRAGA (PT), DR. ELTON (MDB), FLÁVIA CARVALHO (PRB), ROBERTO DO 

ELEVEN (PRB), MARCÃO DA ACADEMIA (PTB), ROBERTINHO DA PADARIA (PPS) 

e SÉRGIO CAMARGO (PSDB). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: CYBORG (PV) – 

17h56min, MANINHO CEM POR CENTO (PTB) – 18 horas, PROFESSOR 

CALASANS CAMARGO (PRP) – 18 horas, WALTER HAYASHI (PSC) – 18h01min, 

AMÉLIA NAOMI (PT) – 18h01min, JOSÉ DIMAS (PSDB) – 18h01min, WAGNER 

BALIEIRO (PT) – 18h03min, DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA (PSDB) – 

18h05min, DULCE RITA (PSDB) – 18h10min, VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h11min 

e ESDRAS ANDRADE (SD) – 18h22min. 

 

 

Às 17h55min, 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 (conf. art. 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 404/2017 constante do 
Processo nº 14106/2017, do ver. Walter Hayashi, que institui a implantação de placas em 
braile para identificar vias públicas situadas no perímetro urbano de São José dos 
Campos e dá outras providências; do Projeto de Lei nº 27/2019 constante do Processo nº 
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980/2019, da ver.ª Renata Paiva, que dispõe sobre a proibição do consumo de cigarros, 
cigarrilhas, charutos, cachimbos, narguilés ou 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 do 
Projeto de Lei nº 137/2019 constante do Processo nº 3857/2019, da ver.ª Renata Paiva, 
que dispõe sobre o atendimento de profissionais de assistência social e psicologia nas 
escolas públicas no âmbito do Município de São José dos Campos e dá outras 
providências; e ainda o pedido de inclusão para leitura do Projeto de Lei nº 277/2019 
constante do Processo nº 8652/2019, do Poder Executivo, que autoriza o Município, por 
intermédio da Secretaria de Educação e Cidadania, a celebrar Termo de Colaboração 
com a Sociedade Amigos do Bairro Terceira Divisão & Adjacências, objetivando o 
desenvolvimento do Centro de Educação Infantil – Professora Ignez Sagula Fossá, no 
Loteamento Jardim Limoeiro, para atendimento de crianças de zero a cinco anos de 
idade, e dá outras providências; e do Projeto de Lei nº 278/2019 constante do Processo nº 
8653/2019, do Poder Executivo, que dispõe sobre a emissão e o uso da carteira de 
identificação para pessoa com deficiência física, sensorial ou mental, e idosos que utilizam 
o sistema de transporte público coletivo urbano no município de São José dos Campos e 
dá outras providências; e o pedido de inclusão para leitura e votação do Requerimento nº 
2302/2019 constante do Processo nº 8655/2019, da ver.ª Dulce Rita, que registra apoio ao 
trabalho realizado pelo diretor do Inpe, senhor Ricardo Magnus Osório Galvão, e a sua 
equipe no levantamento de indicadores relacionados ao desmatamento da Amazônia. A 
seguir, 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 – Propositura a 
ser distribuída – designação à Comissão Permanente; e, ainda, dos processos inclusos, a 
saber: “Projeto de Lei nº 277/2019 – Processo nº 8652/2019 – do Poder Executivo, 
‘autoriza o Município, por intermédio da Secretaria de Educação e Cidadania, a celebrar 
Termo de Colaboração com a Sociedade Amigos do Bairro Terceira Divisão & 
Adjacências, objetivando o desenvolvimento do Centro de Educação Infantil Professora 
Ignez Sagula Fossá, no Loteamento Jardim Limoeiro, para atendimento de crianças de 
zero a cinco anos de idade, e dá outras providências.’ – Comissões: Justiça, Economia e 
Educação – Rito Urgente – Término do prazo para emendas: 08/08/2019; Projeto de Lei 
nº 278/2019 – Processo nº 8653/2019, do Poder Executivo, ‘dispõe sobre a emissão e o 
uso da carteira de identificação para pessoa com deficiência física, sensorial ou mental, e 
idosos que utilizam o sistema de transporte público coletivo urbano no município de São 
José dos Campos e dá outras providências.’ – Comissões: Justiça e Transportes – Rito 
Urgente – Término do prazo para emendas: 08/08/2019; e Requerimento nº 2302/2019 – 
Processo nº 8655/2019, da ver.ª Dulce Rita, registra apoio ao trabalho realizado pelo 
diretor do Inpe, senhor Ricardo Magnus Osório Galvão, e a sua equipe, no levantamento 
de indicadores relacionados ao desmatamento da Amazônia”. Em exame proposituras 
em tramitação ordinária para apreciação em turno único. EM DISCUSSÃO O 
PROJETO DE LEI Nº 2/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 81/2019, do ver. Sérgio 
Camargo, que redenomina o Viaduto Bandeirante, localizado na Vila São Pedro, de 
Viaduto Dr. Mário Ottoboni. Ocupa a tribuna o ver. Sérgio Camargo. Às 19h24min tem 
início o processo de votação. Em votação a Emenda nº 1, do ver. Sérgio Camargo. 
Aprovada por unanimidade. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. 
Justifica o voto o ver. Sérgio Camargo. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 
165/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 4801/2019, do ver. Walter Hayashi, que 
denomina a praça localizada entre as Ruas João Vicente Gomes Filho, Angelina Machado 
e Silvia Nascimento da Silva, de Praça Francisco Pedro de Brito. Não havia orador 
inscrito. Em votação a Emenda nº 1, do ver. Walter Hayashi. Aprovada por 
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unanimidade. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO O 
PROJETO DE LEI Nº 200/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 5722/2019, do ver. 
Professor Calasans Camargo, que denomina a Rua 26, do Loteamento Floresta, de Rua 
Joel Faria. Ocupa a tribuna o ver. Professor Calasans Camargo. Em votação a Emenda nº 
1, do ver. Professor Calasans Camargo. Aprovada por unanimidade. Em votação o 
Projeto. Aprovado por unanimidade. Justifica o voto o ver. Professor Calasans 
Camargo. Às 19h40min encerra-se o processo de votação. A seguir, os presentes, em 
pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem póstuma à memória dos srs. 
Cícero Francisco Sobrinho, Claudio José Venâncio, Agripino Pereira da Costa Neto e José 
Benedito Ferreira e da sr.ª Neyde Damico Fernandes. Nada mais havendo a ser tratado, o 
sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, declara encerrada a presente sessão 
ordinária. Isto se deu às 19h57min. Para constar, lavrar-se-á esta ata que será arquivada 
depois de cumpridas as formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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