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QUARTA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

8 DE OUTUBRO DE 2019 

 

 

PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA 

SECRETÁRIO: MARCÃO DA ACADEMIA 

 
 

Aberta a sessão, às 19h45min, o sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede à 

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

JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), SÉRGIO CAMARGO (PSDB), ESDRAS ANDRADE (SD), JOSÉ 

DIMAS (PSDB), MARCÃO DA ACADEMIA (PTB), WALTER HAYASHI (PSC), PROFESSOR 

CALASANS CAMARGO (PRP), DR. ELTON (MDB), LINO BISPO (PL), ROBERTINHO DA 

PADARIA (CIDADANIA), CYBORG (PV), RENATA PAIVA (PSD), DULCE RITA (PSDB), 

MANINHO CEM POR CENTO (PTB), DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA (PSDB), 

WAGNER BALIEIRO (PT), ROBERTO DO ELEVEN (REPUBLICANOS), JULIANA FRAGA 

(PT), VALDIR ALVARENGA (SD) e FLÁVIA CARVALHO (REPUBLICANOS). 

 

 

Às 19h45min, havendo número regimental, o sr. presidente, ver. 
ROBERTINHO DA PADARIA, invocando a proteção de Deus e lembrando que todo poder 
emana do povo, declara aberta a presente sessão extraordinária, em cumprimento ao 
disposto no inciso II, do art. 97, do Regimento Interno, para finalidade específica de 
votação do Projeto de Lei Complementar nº 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 nº 612, 
de 30 de novembro de 2018, sessão esta dedicada exclusivamente à Ordem do Dia, cuja 
pauta passa a fazer parte integrante dos anais desta sessão, ao final anexada e rubricada 
pelos membros da Mesa. Em exame propositura em regime especial para apreciação 
em turno único. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 11/2019 
CONSTANTE DO PROCESSO N° 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 nº 612, de 30 de novembro de 2018. Ocupam a tribuna 
para manifestarem no processo em discussão, respectivamente, o ver. Lino Bispo, o ver. 
Wagner Balieiro e a ver.ª Renata Paiva. O ver. Juvenil Silvério informa que abre mão de 
manifestar no processo em discussão. Encaminha votação o ver. Wagner Balieiro. O sr. 
presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, informa que, nos termos regimentais, a 
votação da propositura se dará de forma simbólica (conf. art. 145, § 6.º, III, do Regimento 
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Interno da Câmara Municipal). Ainda, o sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, 
informa que o processo em discussão possui cinquenta emendas e uma subemenda, que 
foram rejeitadas pelas comissões às quais foram distribuídas. Às 20h35min tem início o 
processo de votação. Em votação a Emenda nº 51, da Comissão de Justiça. Aprovada 
por unanimidade. Em votação o Projeto. Aprovado com dois votos contrários. Justificam 
o voto, respectivamente, o ver. Juvenil Silvério, o ver. Lino Bispo, a ver.ª Juliana Fraga, o 
ver. Walter Hayashi, o ver. Wagner Balieiro, o ver. Dilermando Dié de Alvarenga, a ver.ª 
Dulce Rita, o ver. José Dimas e o ver. Maninho Cem Por Cento. Às 20h50min encerra-se 
o processo de votação. Nada mais havendo a ser tratado, o sr. presidente, ver. 
ROBERTINHO DA PADARIA, declara encerrada a presente sessão extraordinária. Isto se 
deu às 20h51min. Para constar, lavrar-se-á esta ata que será arquivada depois de 
cumpridas as formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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