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SEXAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

17 DE OUTUBRO DE 2019 

 

 

PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA 

SECRETÁRIO: MARCÃO DA ACADEMIA 

 
 

Aberta a sessão, às 17h57min, o sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede à 

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

FLÁVIA CARVALHO (REPUBLICANOS), LINO BISPO (PL), JUVENIL SILVÉRIO 

(PSDB), ESDRAS ANDRADE (SD), DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA (PSDB), 

AMÉLIA NAOMI (PT), RENATA PAIVA (PSD), MARCÃO DA ACADEMIA (PTB), JOSÉ 

DIMAS (PSDB), ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA), WALTER HAYASHI 

(PSC) e JULIANA FRAGA (PT).  

 

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

CALASANS CAMARGO (PRP) – 17h59min, VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h04min, 

MANINHO CEM POR CENTO (PTB) – 18h05min, DULCE RITA (PSDB) – 18h07min, 

ROBERTO DO ELEVEN (REPUBLICANOS) – 18h08min e WAGNER BALIEIRO (PT) 

– 18h08min.  

 

 

Às 17h57min, 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, § 6º, 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 334/2017 constante do 
Processo n° 10419/2017, do ver. Wagner Balieiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade da 
divulgação de listagens de pacientes que aguardam por consultas com especialistas, 
exames e cirurgias na rede pública do Município de São José dos Campos e dá outras 
providências; do Projeto de Lei n° 432/2018 constante do Processo n° 11305/2018, do 
ver. Cyborg, que dispõe sobre a proibição de venda de animais domésticos em locais 
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públicos, inclusive em veículos, exceto as autorizadas pela Prefeitura Municipal de São 
José dos Campos; do Projeto de Lei n° 60/2019 constante do Processo n° 1863/2019, do 
ver. Dilermando Dié de Alvarenga, que proíbe a exposição e venda de animais por 
estabelecimentos denominados de Pet Shoppings e afins; do Projeto de Lei n° 271/2019 
constante do Processo n° 8439/2019, do ver. Cyborg, que dispõe sobre o processo de 
caracterização, aprovação, fomento e licenciamento de brewpubs no âmbito do Município 
de São José dos Campos e dá outras providências; do Projeto de Lei n° 288/2019 
constante do Processo n° 9494/2019, da ver.ª Amélia Naomi, que denomina a Rua Treze, 
do Loteamento Pinheirinho dos Palmares II, de rua Ismael Alves dos Santos; do Projeto 
de Lei n° 289/2019 constante do Processo n° 9495/2019, da ver.ª Amélia Naomi, que 
denomina a Rua Dezesseis, do Loteamento Pinheirinho dos Palmares II, de rua Minelvino 
Moreira Santos; do Projeto de Lei n° 312/2019 constante do Processo nº 10421/2019, da 
ver.ª Renata Paiva, que fica o Poder Executivo autorizado a disponibilizar aulas de defesa 
pessoal nas Escolas Públicas de Ensino Fundamental no Município de São José dos 
Campos e dá outras providências; e do Projeto de Lei n° 313/2019 constante do Processo 
n° 10422/2019, da ver.ª Renata Paiva, que autoriza o Poder Executivo a regulamentar a 
prestação de serviços em “trucks” ou similares em áreas públicas e privadas do Município; 
o pedido de inclusão para leitura dos Projetos de Lei, do Poder Executivo, de n°s 
365/2019 constante do Processo n° 12048/2019, do Poder Executivo, que revoga a Lei n. 
9.182, de 23 de outubro de 2014, que autoriza a Prefeitura Municipal a renovar a 
permissão de uso da Capela localizada no interior do Parque Vicentina Aranha à Mitra 
Diocesana de São José dos Campos, e dá outras providências; e 366/2019 constante do 
Processo n° 12049/2019, que revoga a Lei n. 9.372, de 30 de maio de 2016, que autoriza 
o Executivo Municipal a criar o programa de instalação de Parklets no município; e, ainda, 
o pedido de inclusão para votação da tramitação e leitura do substitutivo e das emendas 
protocolados fora do prazo: Substitutivo n° 1, do ver. Dilermando Dié de Alvarenga, ao 
Projeto de Lei n° 297/2019 constante do Processo nº 9658/2019, do ver. Dilermando Dié 
de Alvarenga, que autoriza o Município a firmar parcerias com Organizações da 
Sociedade Civil, para implantação e desenvolvimento de Centros Comunitários de 
Convivência e Respeito aos Idosos – CECORI e dá outras providências; Emenda n° 2, do 
ver. Marcão da Academia, ao Projeto de Lei n° 330/2019 constante do Processo n° 
11015/2019, do ver. Marcão da Academia, que autoriza a Prefeitura Municipal a criar o 
Programa sobre o incentivo ao cultivo das plantas Critronela e Crotalária, como método 
natural de combate à dengue, à febre chikungunya e ao zika vírus e dá outras 
providências; e Emenda n° 2, da ver.ª Dulce Rita, ao Projeto de Lei nº 322/2019 constante 
do Processo n° 10725/2019, da ver.ª Dulce Rita, que altera a Lei nº 8.875, de 16 de 
janeiro de 2013, que denomina a Marginal B da Distrito de Eugênio de Melo, de avenida 
Doutor Altino Bondesan. 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 nº 12048/2019 – 
Projeto de Lei nº 365/2019, do Poder Executivo, revoga a Lei nº 9.182, de 23 de outubro 
de 2014, que autoriza a Prefeitura Municipal a renovar a permissão de uso da Capela 
localizada no interior do Parque Vicentina Aranha à Mitra Diocesana de São José dos 
Campos, e dá outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Planejamento Urbano 
– Rito Urgente – Término do prazo para emendas: 24/10/2019. Processo nº 12049/2019 – 
Projeto de Lei nº 366/2019, do Poder Executivo, revoga a Lei nº 9.372, de 30 de maio de 
2016, que autoriza o Executivo Municipal a criar o programa de instalação de Parklets no 
município. Comissões: Justiça, Economia e Planejamento Urbano – Rito Urgente – 
Término do prazo para emendas: 24/10/2019.” A requerimento verbal formulado pelo ver. 
Professor Calasans Camargo, o Plenário, consultado, aprova por unanimidade o pedido 
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de inversão de pauta para que seja votado, primeiramente, a tramitação do Substitutivo n° 
1, do ver. Dilermando Dié de Alvarenga, ao Projeto de Lei n° 297/2019 constante do 
Processo nº 9658/2019, do ver. Dilermando Dié de Alvarenga; e da Emenda nº 2, do ver. 
Marcão da Academia, ao Projeto de Lei n° 330/2019 constante do Processo n° 
11015/2019, do ver. Marcão da Academia, e da Emenda n° 2, da ver.ª Dulce Rita, ao 
Projeto de Lei nº 322/2019 constante do Processo n° 10725/2019, da ver.ª Dulce Rita. 
Votação da tramitação do substitutivo e das emendas protocoladas fora do prazo – 
Rito Ordinário. Às 18h34min tem início o processo de votação. Submetida à 
apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a tramitação da Emenda nº 2, do 
ver. Roberto do Eleven, ao Projeto de Lei nº 191/2019 constante do Processo nº 
5643/2019, do ver. Roberto do Eleven, que denomina o Instituto Materno Infantil – IMI do 
bairro Jardim Paineiras I, de Instituto Materno Infantil Professora Márcia Aparecida 
Martins. Não havia orador inscrito. Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por 
unanimidade a tramitação da Emenda nº 1, da ver.ª Dulce Rita, ao Projeto de Lei nº 
323/2019 constante do Processo nº 10732/2019, da ver.ª Dulce Rita, que dispõe sobre a 
denominação da via localizada entre a avenida Dr. Altino Bondesan e a Estrada Municipal 
Joel de Paula, no Distrito de Eugênio de Melo. Não havia orador inscrito. Submetida à 
apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a tramitação do Substitutivo nº 1, 
do ver. Dilermando Dié de Alvarenga, ao Projeto de Lei n° 297/2019 constante do 
Processo nº 9658/2019, do ver. Dilermando Dié de Alvarenga, que autoriza o Município a 
firmar parcerias com Organizações da Sociedade Civil, para implantação e 
desenvolvimento de Centros Comunitários de Convivência e Respeito aos Idosos – 
CECORI e dá outras providências. Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por 
unanimidade a tramitação da Emenda nº 2, do ver. Marcão da Academia, ao Projeto de 
Lei n° 330/2019 constante do Processo n° 11015/2019, do ver. Marcão da Academia, que 
autoriza a Prefeitura Municipal a criar o Programa sobre o incentivo ao cultivo das plantas 
critronela e crotalária, como método natural de combate à dengue, à febre chikungunya e 
ao zika vírus e dá outras providências. Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada 
por unanimidade a tramitação da Emenda nº 2, da ver.ª Dulce Rita, ao Projeto de Lei nº 
322/2019 constante do Processo n° 10725/2019, da ver.ª Dulce Rita, que altera a Lei nº 
8.875, de 16 de janeiro de 2013, que denomina a Marginal B da Distrito de Eugênio de 
Melo, de avenida Doutor Altino Bondesan. Em exame proposituras em tramitação 
ordinária para apreciação em turno único. EM DISCUSSÃO O 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. 
Encaminha votação a ver.ª Dulce Rita. Em votação a Emenda nº 1. Aprovada por 
unanimidade. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO O 
PROJETO DE LEI Nº 317/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 10496/2019, do ver. 
José Dimas, que altera a Lei nº 4.417, de 7 de julho de 1993, que dispõe sobre o Serviço 
de Transporte Público Urbano Coletivo de Passageiros pelo Sistema de Lotação em 
veículo do tipo Van ou similar. Ocupa a tribuna o ver. José Dimas. Em votação o 
Substitutivo. Aprovado por unanimidade. A requerimento verbal formulado pelo ver. 
Wagner Balieiro, o Plenário, consultado, aprova por unanimidade o pedido de inversão 
de pauta para que seja votado, primeiramente, o Projeto de Decreto Legislativo nº 
31/2019 constante do Processo nº 10780/2019, de sua autoria, que concede o Título de 
Cidadã Joseense à sr.ª Maria José Acedo del Olmo. O sr. secretário, ver. Marcão da 
Academia, procede à leitura do substitutivo, a saber: “Substitutivo nº 1, do ver. Dilermando 
Dié de Alvarenga, ao Processo nº 9658/2019 – Projeto de Lei nº 297/2019, do ver. 
Dilermando Dié de Alvarenga, autoriza o Município a firmar parcerias com Organizações 
da Sociedade Civil, para implantação e desenvolvimento de Centros Comunitários de 
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Convivência e Respeito aos Idosos – CECORI e dá outras providências. Comissões: 
Justiça, Economia e Promoção Social – Rito Ordinário – Término do prazo para emendas: 
1/11/2019.” EM DISCUSSÃO O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 31/2019 
CONSTANTE DO PROCESSO Nº 10780/2019, do ver. Wagner Balieiro, que concede o 
Título de Cidadã Joseense à sr.ª Maria José Acedo del Olmo. Não havia orador inscrito. 
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. Os trabalhos são suspensos. 
Reaberta a sessão, continuando na presidência o ver. ROBERTINHO DA PADARIA. EM 
DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 322/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 
10725/2019, da ver.ª Dulce Rita, que altera a Lei nº 8.875, de 16 de janeiro de 2013, que 
denomina a Marginal B da Distrito de Eugênio de Melo, de avenida Doutor Altino 
Bondesan. Não havia orador inscrito. O sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, 
informa que a Emenda n° 1 foi retirada. Em votação a Emenda nº 2. Aprovada por 
unanimidade. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. A requerimento verbal 
formulado pela ver.ª Dulce Rita, o Plenário, consultado aprova por unanimidade a 
inclusão na pauta para votação do Projeto de Lei nº 323/2019 constante do Processo 
10732/2019, de sua autoria, que dispõe sobre a denominação da via localizada entre a 
avenida Dr. Altino Bondesan e a Estrada Municipal Joel de Paula, no Distrito de Eugênio 
de Melo. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 323/2019 CONSTANTE DO 
PROCESSO Nº 10732/2019, incluso na pauta, da ver.ª Dulce Rita, que dispõe sobre a 
denominação da via localizada entre a avenida Dr. Altino Bondesan e a Estrada Municipal 
Joel de Paula, no Distrito de Eugênio de Melo. Não havia orador inscrito. Em votação a 
Emenda nº 1. Aprovada por unanimidade. Em votação o Projeto. Aprovado por 
unanimidade. Às 19h17min encerra-se o processo de votação. A seguir, os presentes, 
em pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem póstuma à memória do ex-
vereador Edison Cyborg Castro, da sr.ª Toshiko Nakano e dos srs. Agenor Dias Ferreira, 
Emerson Costa da Silva, Joel Nunes Moreira, Claudinei Rodolfo de Toledo e Vicente 
Carlos Corrá. Nada mais havendo a ser tratado, o sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA 
PADARIA, declara encerrada a presente sessão ordinária. Isto se deu às 19h20min. Para 
constar, lavrar-se-á esta ata que será arquivada depois de cumpridas as formalidades 
regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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