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SEPTUAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

31 DE OUTUBRO DE 2019 

 

 

PRESIDENTE: JOSÉ DIMAS 

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.: 

JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), RENATA PAIVA (PSD), JULIANA FRAGA (PT), ROBERTO 

DO ELEVEN (REPUBLICANOS), FLÁVIA CARVALHO (REPUBLICANOS), MARCÃO DA 

ACADEMIA (PTB), JOSÉ DIMAS (PSDB), ESDRAS ANDRADE (SD) e DR. ELTON 

(MDB).  

 

Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: SÉRGIO CAMARGO 

(PSDB) – 17h58min, WALTER HAYASHI (PSC) – 17h58min, CYBORG (PV) – 18h01min, 

LINO BISPO (PL) – 18h01min, MANINHO CEM POR CENTO (PTB) – 18h06min, 

PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PRP) – 18h10min, DILERMANDO DIÉ DE 

ALVARENGA (PSDB) – 18h12min, DULCE RITA (PSDB) – 18h15min, WAGNER 

BALIEIRO (PT) – 18h20min, AMÉLIA NAOMI (PT) – 18h25min e VALDIR ALVARENGA 

(SD) – 18h29min. 

 

 

Às 17h57min, havendo número regimental, o sr. presidente em 
exercício, ver. JOSÉ DIMAS, 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. 
JOSÉ DIMAS, 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). 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. Os trabalhos são suspensos. 
Reaberta a sessão, continuando na presidência o ver. JOSÉ DIMAS. O sr. secretário, ver. 
Marcão da Academia, procede à leitura do processo incluso, a saber: “Processo n° 
12544/2019 – Requerimento n° 3559/2019, da ver.ª Renata Paiva, requer licença da 
vereança no período de 1 de novembro de 2019 a 9 de março de 2020, sem 
remuneração, nos termos do art. 76, III, do Regimento Interno desta Casa de Leis, e art. 
37, II, da Lei Orgânica do Município de São José dos Campos.” A requerimento verbal 
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formulado pelo ver. Lino Bispo, 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 24/2019 
constante do Processo n° 925/2019, da ver.ª Dulce Rita, que autoriza o Poder Executivo a 
instituir o programa de adoção de placas de nomenclatura de logradouros no âmbito do 
Município, denominado “adote uma placa” e dá outras providências; do Projeto de Lei n° 
27/2019 constante do Processo n° 980/2019, da ver.ª Renata Paiva, que dispõe sobre a 
proibição do consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos, narguilés ou de 
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 dá outras providências; do Projeto de Lei n° 
295/2019 constante do Processo n° 9631/2019, do ver. Dr. Elton, que altera a redação do 
caput do art. 68, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.428, de 20 de novembro de 2003, que consolida a 
legislação municipal sobre assistência social. Bem como a inclusão dos arts. 68-A, 68-B, 
68-C, 68-D e 68-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; e do Projeto 
de Lei n° 332/2019 constante do Processo n° 11022/2019, do ver. Juvenil Silvério, que 
altera a Lei nº 9.158, de 28 de agosto de 2014, que dispõe sobre a organização e 
funcionamento das feiras livres noturnas, e dá outras providências; e, ainda, o pedido de 
inclusão na pauta para votação da tramitação da Emenda n° 1, protocolada fora do prazo, 
do ver. Dilermando Dié de Alvarenga, ao Projeto de Lei n° 352/2019 constante do 
Processo n° 11716/2019, do ver. Dilermando Dié de Alvarenga, que denomina a atual Rua 
11, como sendo Jorge Luiz Martini, localizada no Loteamento Floresta, no município de 
São José dos Campos; e o pedido de inclusão na pauta para leitura e deferimento do 
Requerimento n° 3559/2019 constante do Processo n° 12544/2019, da ver.ª Renata 
Paiva, que requer licença da vereança no período de 1 de novembro de 2019 a 9 de 
março de 2020, sem remuneração, nos termos do art. 76, III, do Regimento Interno desta 
Casa de Leis, e art. 37, inciso II, da Lei Orgânica do Município de São José dos Campos. 
Votação da tramitação 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 1, da ver.ª Dulce Rita, ao Projeto 
de Lei n° 210/2018 constante do Processo n° 5128/2018, da ver.ª Dulce Rita, que dispõe 
sobre a inclusão da categoria atletas com deficiência nas corridas de rua e a isenção do 
no pagamento da taxa de inscrição no Município de São José dos Campos e dá outras 
providências. Não havia orador inscrito. Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada 
por unanimidade a tramitação da Emenda nº 1, do ver. Dilermando Dié de Alvarenga, ao 
Projeto de Lei n° 352/2019 constante do Processo n° 11716/2019, do ver. Dilermando Dié 
de Alvarenga, já citada. Em exame proposituras em tramitação ordinária para 
apreciação em turno único. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI N° 518/2018 
CONSTANTE DO PROCESSO Nº 13482/2018, do ver. Juvenil Silvério, que denomina o 
campo de futebol do Jardim Santa Júlia de Campo de Futebol Willian Sene dos Santos 
“Willian Sene”. 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° 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. Não havia orador inscrito. Em votação a Emenda n° 1, da ver.ª Dulce Rita. 
Aprovada por unanimidade. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. Às 
18h36min encerra-se o processo de votação. Passou-se ao horário destinado ao 
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Grande Expediente. Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra (conf. art. 137, I, do 
Regimento Interno) a oradora inscrita, ver.ª Renata Paiva, pelo prazo regimental de vinte e 
cinco minutos, que concede aparte ao ver. Lino Bispo, ao ver. Wagner Balieiro e ao ver. 
Professor Calasans Camargo. O sr. presidente, ver. JOSÉ DIMAS, de acordo com o art. 
76, § 1º, combinado com o art. 122, V, do Regimento Interno, defere de plano o 
requerimento n° 3559/2019 constante do Processo n° 12544/2019, da ver.ª Renata Paiva, 
já citado. A seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em 
homenagem póstuma à memória do sr. Rômulo da Silva Cunha. Nada mais havendo a ser 
tratado, o sr. presidente em exercício, ver. JOSÉ DIMAS, declara encerrada a presente 
sessão ordinária. Isto se deu às 18h59min. Para constar, lavrar-se-á esta ata que será 
arquivada depois de cumpridas as formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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