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SEXAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

26 DE SETEMBRO DE 2019 

 

 

PRESIDENTE:  ROBERTINHO DA PADARIA e 

JULIANA FRAGA 

SECRETÁRIO:  MARCÃO DA ACADEMIA e 

JULIANA FRAGA 

 
 

Aberta a sessão, às 17h59min, o sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede à 

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

JOSÉ DIMAS (PSDB), LINO BISPO (PL), SÉRGIO CAMARGO (PSDB), CYBORG 

(PV), DR. ELTON (MDB), DULCE RITA (PSDB), WALTER HAYASHI (PSC), JULIANA 

FRAGA (PT), MARCÃO DA ACADEMIA (PTB), MANINHO CEM POR CENTO (PTB), 

ROBERTO DO ELEVEN (REPUBLICANOS), ROBERTINHO DA PADARIA 

(CIDADANIA) e PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PRP). 

 

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

BALIEIRO (PT) – 18h02min, VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h04min, DILERMANDO 

DIÉ DE ALVARENGA (PSDB) – 18h05min, FLÁVIA CARVALHO (REPUBLICANOS) – 

18h09min, JUVENIL SILVÉRIO (PSDB) – 18h10min e ESDRAS ANDRADE (SD) – 

18h10min. 

 

 

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. O sr. presidente, ver. 
ROBERTINHO DA PADARIA, informa que, nos termos regimentais, a votação das 
proposituras 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 370/2017 constante do 
Processo nº 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; 
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do Projeto de Lei nº 97/2018 constante do Processo nº 3045/2018, da ver.ª Dulce Rita, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de sessão de cinema adaptada a 
crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias no 
Município de São José dos Campos, e dá outras providências; do Projeto de Lei nº 
432/2018 constante do Processo nº 11305/2018, do ver. Cyborg, que dispõe sobre a 
proibição de venda de animais domésticos em locais públicos, inclusive em veículos, 
exceto as autorizadas pela Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos; e do Projeto de 
Lei nº 466/2018 constante do Processo nº 11804/2018, do ver. Maninho Cem Por Cento, 
que dispõe sobre a Política Municipal de Estímulo Incentivo e promoção ao 
desenvolvimento de Startups;  o pedido de inclusão na pauta para leitura e votação do 
Requerimento nº 3271/2019 constante do Processo nº 11290/2019, da ver.ª Amélia Naomi 
e do ver. Wagner Balieiro, que solicita autorização legislativa para a ver.ª Amélia Naomi 
representar a Câmara Municipal de São José dos Campos, sem ônus, no Simpósio 
Estadual “A importância da mulher na construção de um Parlamento Democrático”, no dia 
26 de setembro de 2019, às 9 horas da manhã, no auditório da Ordem dos Advogados do 
Brasil Seccional de São Paulo; o pedido de inclusão na pauta para votação, em tramitação 
ordinária para apreciação em turno único, do Projeto de Lei nº 319/2018 constante do 
Processo nº 7908/2018, do ver. Juvenil Silvério e de sua autoria, que denomina o viaduto 
da Via Cambuí, que passa sobre a Rodovia Presidente Dutra, de Viaduto Romeu Tuma; e, 
ainda, o pedido de inversão de pauta no Projeto de Lei nº 188/2015 constante do 
Processo nº 7465/2015, da ver.ª Dulce Rita. 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 do requerimento incluso, a saber: “Processo nº 
11290/2019 – Requerimento nº 3271/2019, da ver.ª Amélia Naomi e do ver. Wagner 
Balieiro,  solicita autorização legislativa para a ver.ª Amélia Naomi representar a Câmara 
Municipal de São José dos Campos, sem ônus, no Simpósio Estadual ‘A importância da 
mulher na construção de um Parlamento Democrático’, no dia 26 de setembro de 2019.” 
Em exame propositura em regime de urgência para apreciação em turno único. EM 
DISCUSSÃO O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3/2019 CONSTANTE DO PROCESSO 
Nº 10690/2019, da Mesa Diretora, que altera o art. 100, da Resolução nº 5, de 1º de 
dezembro de 1983, que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de São 
José dos Campos. Não havia orador inscrito. Às 18h30min tem início o processo de 
votação. Em votação a Emenda nº 1, da Mesa Diretora. Aprovada por unanimidade. 
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. Em exame propositura em rito 
prioritário para apreciação em turno único. EM DISCUSSÃO A REDAÇÃO FINAL AO 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 12/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 
9866/2019, do Poder Executivo, que altera as Leis Complementares nº 309, de 8 de 
dezembro de 2006, que “Autoriza o Executivo Municipal a contratar pessoal para atender 
as necessidades do Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PACS, do Governo 
Federal”, e nº 326, de 5 de julho de 2007, que “Autoriza o Poder Executivo a contratar 
pessoal para atender às necessidades do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde no 
combate às endemias, do Governo Federal, nos termos da Portaria nº 1.172, de 15 de 
junho de 2004, com suas alterações”. Não havia orador inscrito. Em votação a Redação 
Final. Aprovada por unanimidade. Em exame propositura em tramitação ordinária 
para apreciação em turno único. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 188/2015 
CONSTANTE DO PROCESSO Nº 7465/2015, da ver.ª Dulce Rita, que denomina a área 
verde localizada na rua das Begônias, fronte ao nº 352, no bairro Jardim das Flores, de 
Praça Adriana Aparecida Ribeiro. Ocupa a tribuna a ver.ª Dulce Rita. Em votação a 
Emenda nº 1, da ver.ª Dulce Rita. Aprovada por unanimidade. Em votação o Projeto. 
Aprovado por unanimidade. Votação da tramitação do substitutivo e da emenda 
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protocolados fora do prazo. Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por 
unanimidade a tramitação do Substitutivo nº 1, do ver. Cyborg, ao Projeto de Lei n° 
172/2019 constante do Processo n° 5041/2019, do ver.  Cyborg, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de São José dos Campos a receber material reciclável nos pontos de entrega 
voluntária (PEV) ou Ecopontos da cidade, resultando em benefício econômico ao 
munícipe através de bonificação mediante parceria privada. Não havia orador inscrito. 
Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a tramitação da 
Emenda n° 1, da ver.ª Dulce Rita, ao Projeto de Lei n° 284/2019 constante do Processo n° 
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. Não havia orador inscrito. Em exame proposituras 
em tramitação ordinária para apreciação em turno único. EM DISCUSSÃO O 
PROJETO DE LEI Nº 109/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 3153/2019, do ver. 
Juvenil Silvério, que denomina a Rua Três, localizada no Loteamento Floresta, de rua 
Noemia Tavares de Oliveira Cabral “Avó Lili”. Não havia orador inscrito. Em votação a 
Emenda n° 1, do ver.  Juvenil Silvério. Aprovada por unanimidade. Em votação o 
Projeto. Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI N° 
110/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 3154/2019, do ver. Juvenil Silvério, que 
denomina o Trecho 1 da Rua Dois, localizada no Loteamento Floresta, de rua Irene de 
Oliveira Lourenço Borges. Não havia orador inscrito.  Em votação a Emenda n° 1, do ver. 
Juvenil Silvério. Aprovada por unanimidade. Em votação o Projeto. Aprovado por 
unanimidade. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 250/2019 CONSTANTE DO 
PROCESSO Nº 7707/2019, do ver. Marcão da Academia, que denomina a travessa entre 
a rua Miquelina Ádamo, entre os números 91 e 103, e a rua Javel, entre os números 92 e 
104, localizada no bairro Jardim Sul, de Travessa Almir Magacho Volu. Ocupa a tribuna o 
ver. Marcão da Academia. Em votação a Emenda n° 1, ver. Marcão da Academia. 
Aprovada por unanimidade. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. 
Justificam o voto o ver. Professor Calasans Camargo, o ver. Cyborg e o ver. Wagner 
Balieiro. Assume a secretaria dos trabalhos a ver.ª Juliana Fraga, que procede à leitura do 
substitutivo, a saber: “Substitutivo nº 1, do ver. Cyborg, ao Processo nº 5041/2019 – 
Projeto de Lei nº 172/2019, do ver. Cyborg, autoriza a Prefeitura Municipal de São José 
dos Campos a receber material reciclável nos pontos de entrega voluntária (PEV) ou 
Ecopontos da cidade, resultando em benefício econômico ao munícipe através de 
bonificação mediante parceria privada. Comissões: Justiça, Economia e Meio Ambiente – 
Rito Ordinário – Término do prazo para emendas: 10/10/2019”. Em votação o 
Requerimento nº 3271/2019 constante do Processo nº 11290/2019, da ver.ª Amélia Naomi 
e do ver. Wagner Balieiro, incluso na pauta, já citado. Aprovado por unanimidade. EM 
DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 319/2018 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 
7908/2018, incluso na pauta, do ver. Juvenil Silvério e do ver. José Dimas, que denomina 
o viaduto da Via Cambuí, que passa sobre a Rodovia Presidente Dutra, de Viaduto 
Romeu Tuma. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. Às 19h04min 
encerra-se o processo de votação. Assume a presidência a ver.ª Juliana Fraga, que dá 
continuidade aos trabalhos. 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 
orador inscrito, ver.  Robertinho da Padaria, pelo prazo regimental de vinte e cinco 
minutos. Nada mais havendo a ser tratado, a sr.ª presidente, ver.ª JULIANA FRAGA, 
declara encerrada a presente sessão ordinária. Isto se deu às 19h21min. Para constar, 
lavrar-se-á esta ata que será arquivada depois de cumpridas as formalidades regimentais 
de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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