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QUADRAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

8 DE AGOSTO DE 2019 

 

 

PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA 

SECRETÁRIO: MARCÃO DA ACADEMIA  

 

 

Aberta a sessão, às 17h56min, o sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede à 

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

BISPO (PL), CYBORG (PV), MARCÃO DA ACADEMIA (PTB), ROBERTO DO ELEVEN 

(PRB), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), JOSÉ DIMAS (PSDB), SÉRGIO CAMARGO (PSDB), 

FLÁVIA CARVALHO (PRB), PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PRP), 

ROBERTINHO DA PADARIA (PPS) e DULCE RITA (PSDB). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: WAGNER BALIEIRO 

(PT) – 17h57min, RENATA PAIVA (PSD) – 17h58min, JULIANA FRAGA (PT) – 18 horas, 

MANINHO CEM POR CENTO (PTB) – 18h01min, WALTER HAYASHI (PSC) – 18h03min, 

DR. ELTON (MDB)  – 18h21min, AMÉLIA NAOMI (PT) – 18h26min e ESDRAS ANDRADE 

(SD) – 18h44min. 

 

 

Às 17h56min, 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, § 6º – III do Regimento Interno da 
Câmara Municipal). 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 214/2018 constante do Processo nº 5157/2018, do ver. 
Roberto do Eleven, que autoriza o Poder Executivo a conceder aumento da cota de vale-
transporte escolar para universitários que realizam Estágio Obrigatório –  Voluntário no 
Município de São José dos Campos; do Projeto de Lei nº 188/2019 constante do Processo 
nº 5628/2019, do ver. Robertinho da Padaria, que declara de Utilidade Pública a 
Comunidade Terapêutica Boas Novas; do Projeto de Lei nº 205/2019 constante do 
Processo nº 6040/2019, da ver.ª Renata Paiva, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos 
edifícios e condomínios, residenciais e comerciais, no município de São José dos 
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Campos, disponibilizarem cadeiras de rodas para utilização eventual dos deficientes 
físicos, pessoas com mobilidade reduzida, idosos ou em casos de emergência, e dá 
outras providências; e do Projeto de Lei nº 206/2019 constante do Processo nº 6041/2019, 
da ver.ª Renata Paiva, que autoriza o Poder Público Municipal a disponibilizar macas, 
cadeiras de rodas e cadeiras de banho dimensionadas para pessoas obesas em todos os 
hospitais, clínicas e unidades de pronto atendimento pertencentes ao município de São 
José dos Campos, ou geridos pela Administração Municipal, e dá outras providências; e, 
ainda, o pedido de inclusão para leitura do Projeto de Lei nº 284/2019 constante do 
Processo nº 9225/2019, da ver.ª Dulce Rita, que dispõe sobre a obrigatoriedade de 
oferecimento de acomodação separada para as mães de natimorto e mães com óbito 
fetal, na rede pública de saúde, e dá outras providências; e do Projeto de Lei nº 285/2019 
constante do Processo nº 9226/2019, da ver.ª Dulce Rita, que proíbe que as redes de 
supermercados atacadistas e varejistas retenham os consumidores na saída do 
estabelecimento com a exigência de nova conferência das mercadorias que foram 
compradas e pagas nas caixas registradoras e dá outras providências. Os trabalhos são 
suspensos. Reaberta a sessão, continuando na presidência o ver. ROBERTINHO DA 
PADARIA. 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 procede à leitura dos 
processos inclusos, a saber: “Processo n° 9225/2019 – Projeto de Lei n° 284/2019, da 
ver.ª Dulce Rita, ‘dispõe sobre a obrigatoriedade de oferecimento de acomodação 
separada para as mães de natimorto e mães com óbito fetal na rede pública de saúde e 
dá outras providências.’ – Comissões: Justiça, Economia e Saúde – Rito Ordinário – 
Término do prazo para emendas: 22/08/2019; Processo n° 9226/2019 – Projeto de Lei n° 
285/2019, da ver.ª Dulce Rita, ‘proíbe que as redes de supermercados atacadistas e 
varejistas retenham os consumidores na saída do estabelecimento com a exigência de 
nova conferência das mercadorias que foram compradas e pagas nas caixas registradoras 
e dá outras providências.’ – Comissões: Justiça e Economia – Rito Ordinário – Término do 
prazo para emendas: 22/08/2019.” A requerimento verbal formulado pelo ver. José Dimas, 
o Plenário, consultado, aprova por unanimidade o pedido de inclusão para votação da 
tramitação da Emenda n° 1 (protocolada fora do prazo) ao Projeto de Lei n° 370/2017 
constante do Processo n° 12758/2017, da ver.ª Amélia Naomi, que denomina a Rua Dez, 
localizada no loteamento Residencial Pinheirinho dos Palmares II, de rua Paulo Henrique 
Pereira Alves; bem com o pedido de inclusão para leitura do Projeto de Lei Complementar 
n° 11/2019 constante do Processo nº 9243/2019, do Poder Executivo, que estabelece as 
normas relativas ao parcelamento, uso e ocupação do solo, em consonância com o Plano 
Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de São José dos Campos aprovado e 
instituído pela Lei Complementar n. 612, de 30 de novembro de 2018. Passou-se ao 
processo de votação do Item II da Pauta.  Às 18h50min tem início o processo de 
votação. Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a 
tramitação do Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei nº 12/2019 constante do Processo nº 
614/2019, do ver. Robertinho da Padaria, que denomina a Rua 12, do Loteamento 
Pinheirinho dos Palmares II, de rua Rodolfo Luis Barboza. O sr. secretário, ver. Marcão da 
Academia, procede à leitura dos processos, a saber: “Substitutivo nº 1 ao Processo nº 
614/2019 – Projeto de Lei nº 12/2019, do ver. Robertinho da Padaria, denomina a Rua 12, 
do Loteamento Pinheirinho dos Palmares II, de rua Rodolfo Luis Barboza – Comissão: 
Justiça – Rito Ordinário – Término do prazo para emendas: 22/08/2019; Processo nº 
9243/2019 – Projeto de Lei Complementar n° 11/2019, do Poder Executivo,  estabelece as 
normas relativas ao parcelamento, uso e ocupação do solo, em consonância com o Plano 
Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de São José dos Campos aprovado e 
instituído pela Lei Complementar n. 612, de 30 de novembro de 2018 – Comissões: 
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Justiça, Economia e Planejamento Urbano – Rito Especial – Término do prazo para 
emendas: 29/08/2019”. Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por 
unanimidade a tramitação da Emenda nº 1 ao Projeto de Lei nº 370/2017 constante do 
Processo nº 12758/2017, da ver.ª Amélia Naomi, que denomina a Rua 10, localizada no 
loteamento Residencial Pinheirinho dos Palmares II, de rua Paulo Henrique Pereira Alves. 
A requerimento verbal formulado pelo ver. José Dimas, o Plenário, consultado, aprova 
por unanimidade o pedido de inclusão para votação do Projeto de Lei n° 277/2019 
constante do Processo n° 8652/2019, do Poder Executivo, em regime de urgência para 
apreciação em turno único, 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. Passou-
se ao processo de discussão e votação do Item IV da Pauta. Em exame propositura em 
regime de urgência para apreciação em turno único. EM DISCUSSÃO O PROJETO 
DE LEI Nº 277/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 8652/2019, incluso em pauta, 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. Não havia orador 
inscrito. O sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, informa que o processo em 
discussão possui uma emenda, da ver.ª Amélia Naomi, que foi rejeitada pelas comissões. 
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. Às 19h10min encerra-se o 
processo de votação. Passou-se ao horário destinado ao Grande Expediente. Ocupa a 
tribuna para fazer uso da palavra (conf. art. 137, inciso I, do Regimento Interno) o primeiro 
orador inscrito, ver. Cyborg. A seguir, ocupa a tribuna para fazer uso da palavra (conf. art. 
137, inciso I, do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, ver. Wagner Balieiro. A 
seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem póstuma 
à memória dos srs. Sidney José de Alvarenga, Carlos Simões, José Rodrigues e José 
Francisco Pereira. Nada mais havendo a ser tratado, o sr. presidente, ver. ROBERTINHO 
DA PADARIA, declara encerrada a presente sessão ordinária. Isto se deu às 19h55min. 
Para constar, lavrar-se-á esta ata que será arquivada depois de cumpridas as 
formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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