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SEPTUAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

21 DE NOVEMBRO 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.: ZÉ 

LUÍS (PSD), PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PRP), MARCÃO DA ACADEMIA 

(PTB), ROBERTO DO ELEVEN (REPUBLICANOS), JOSÉ DIMAS (PSDB), FLÁVIA 

CARVALHO (REPUBLICANOS), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), LINO BISPO (PL), DR. 

ELTON (MDB), ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA), WALTER HAYASHI 

(PSC) e SÉRGIO CAMARGO (PSDB). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: JULIANA FRAGA 

(PT) – 17h57min, CYBORG (PV) – 17h58min, DULCE RITA (PSDB) – 17h58min, 

AMÉLIA NAOMI (PT) – 18h01min, MANINHO CEM POR CENTO (PTB) – 18h02min, 

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

DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA (PSDB) – 18h05min. 

 

 

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 dos 
projetos 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. 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 3/2017 
constante do Processo n° 14/2017, do ver. Wagner Balieiro, que torna obrigatório a 
colocação de placa informativa orientando como proceder no caso de desaparecimento de 
crianças, em supermercados, centros comerciais e demais locais que permitam acesso 
público; do Projeto de Lei Complementar n° 14/2019 constante do Processo n° 

Identificador: 380031003000350036003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                                     (LEGAL)                                     2 

CMSJC-001 – 77ª Sessão Ordinária – 21.11.2019 

 

11743/2019, do ver. Sérgio Camargo, que dá nova redação ao parágrafo único do artigo 
5º da Lei Complementar 118, de 29 de dezembro de 1994, que “Institui Taxa de Serviço 
Público e dá outras providências”; e do Projeto de Lei n° 19/2019 constante do Processo 
n° 679/2019, do ver. Valdir Alvarenga, que autoriza o Poder Executivo a criar o Projeto 
“Escola Amiga dos Animais”, destinado à rede pública municipal de ensino, no âmbito do 
Município de São José dos Campos e dá outras providências; e, ainda, o pedido de 
inclusão para votação da tramitação das emendas e substitutivo protocolados fora do 
prazo: Emenda nº 1, do ver. Valdir Alvarenga, ao Projeto de Lei n° 19/2019 constante do 
Processo n° 679/2019, do ver. Valdir Alvarenga, que autoriza o Poder Executivo a criar o 
Projeto “Escola Amiga dos Animais”, destinado à rede pública municipal de ensino, no 
âmbito do Município de São José dos Campos e dá outras providências; Substitutivo n° 1, 
do ver. Cyborg, ao Projeto de Lei n° 294/2019 constante do Processo n° 9630/2019, do 
ver. Cyborg, que dispõe sobre o manejo, fomento, resgate, captura e remoção de abelhas 
nativas sociais e gênero Apis no âmbito do Município de São José dos Campos; e 
Emenda n° 1, do ver. Dilermando Dié de Alvarenga, ao Projeto de Lei n° 346/2019 
constante do Processo n° 11509/2019, do ver. Dilermando Dié de Alvarenga, que autoriza 
a Prefeitura criar o Parque Municipal do Cerrado na região sul em área delimitada no 
anexo XIV da Lei Complementar 612 de 2018; e o pedido de inclusão na pauta para 
votação do Projeto de Lei n° 318/2019 constante do Processo n° 10512/2019, de sua 
autoria, que denomina a Rua Oito, do Loteamento Floresta, de rua David Fernando dos 
Santos Azevedo, em tramitação ordinária para apreciação em turno único; e do 
Requerimento n° 3822/2019 constante do Processo n° 13451/2019, do ver. Robertinho da 
Padaria, que requer autorização para homenagear os doadores de sangue que se 
destacaram no ano de 2019, ranqueados pelo Serviço de Hematologia e Hemoterapia de 
São José dos Campos, assim como a Empresa EDP Brasil, durante a sessão ordinária de 
26 de novembro de 2019. Submetido à apreciação do Plenário foi aprovado por 
unanimidade o pedido de retificação do ver. José Dimas, líder de governo, para que seja 
votado o Projeto de Lei n° 19/2019 constante do Processo n° 679/2019, do ver. Valdir 
Alvarenga. Votação da tramitação das emendas e dos substitutivos protocolados 
fora do prazo e leitura dos substitutivos – Rito Ordinário. Às 18h18min tem início o 
processo de votação. Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por 
unanimidade a tramitação do Substitutivo nº 1, da ver.ª Dulce Rita, ao Projeto de Lei nº 
97/2018 constante do Processo nº 3045/2018, da ver.ª Dulce Rita, que dispõe sobre o 
incentivo à 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. Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por 
unanimidade a tramitação da Emenda nº 1, do ver. Valdir Alvarenga, ao Projeto de Lei nº 
19/2019 constante do Processo nº 679/2019, do ver. Valdir Alvarenga, que autoriza o 
Poder Executivo a criar o Projeto “Escola Amiga dos Animais”, destinado à rede pública 
municipal de ensino, no âmbito do Município de São José dos Campos e dá outras 
providências. Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a 
tramitação do Substitutivo nº 1, do ver. Cyborg, ao Projeto de Lei nº 294/2019 constante 
do Processo nº 9630/2019, do ver. Cyborg, que dispõe sobre o manejo, fomento, resgate, 
captura e remoção de abelhas nativas sociais e gênero Apis no âmbito do Município de 
São José dos Campos. O sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede à leitura dos 
substitutivos, a saber: “Substitutivo nº 1, da ver.ª Dulce Rita, ao Processo nº 3045/2018 – 
Projeto de Lei nº 97/2018, da ver.ª Dulce Rita, dispõe sobre o incentivo à 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 – Comissões: Justiça, Saúde e Cultura – Rito Ordinário – Término do prazo 
para emendas: 05/12/2019; Substitutivo nº 1, do ver. Cyborg, ao Processo nº 9630/2019 – 
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Projeto de Lei nº 294/2019, do ver. Cyborg, dispõe sobre o manejo, fomento, resgate, 
captura e remoção de abelhas nativas sociais e gênero Apis no âmbito do Município de 
São José dos Campos – Comissões: Justiça, Economia e Meio Ambiente – Término do 
prazo para emendas: 05/12/2019.” 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 nº 346/2019 constante do Processo nº 11509/2019, do ver. Dilermando Dié 
de Alvarenga, que autoriza a Prefeitura criar o Parque Municipal do Cerrado na região sul 
em área delimitada no anexo XIV da Lei Complementar 612 de 2018. O sr. secretário, ver. 
Marcão da Academia informa que o rito do Substitutivo nº 1, do ver. Cyborg, ao Projeto de 
Lei nº 294/2019 constante do Processo nº 9630/2019 é Rito Ordinário. Os trabalhos são 
suspensos. Reaberta a sessão, continuando na presidência o ver. ROBERTINHO DA 
PADARIA. A requerimento verbal formulado pelo ver. Cyborg, o Plenário, consultado, 
aprova por unanimidade o pedido de inversão de pauta; bem como o pedido de inclusão 
na pauta para votação, em tramitação ordinária para apreciação em turno único, do 
Projeto de Lei nº 287/2019 constante do Processo nº 9323/2019, do ver. Wagner Balieiro 
e do ver. Dr. Elton, que altera a Lei nº 8.487, de 20 de outubro de 2011, que “institui a 
campanha educativa permanente ‘pipas sem morte’, direcionada aos alunos da Rede 
Municipal de Ensino do Município de São José dos Campos, e dá outras providências”. 
Em exame proposituras em tramitação ordinária para apreciação em turno único. 
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 141/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 
3864/2019, do ver. Valdir Alvarenga, que denomina a Rua 07, do Loteamento Floresta, de 
rua Ana Benedita de Miranda. Não havia orador inscrito. Em votação o Projeto. Aprovado 
por unanimidade. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 19/2019 CONSTANTE DO 
PROCESSO Nº 679/2019, do ver. Valdir Alvarenga, que autoriza o Poder Executivo a criar 
o Projeto “Escola Amiga dos Animais”, destinado à rede pública municipal de ensino, no 
âmbito do Município de São José dos Campos e dá outras providências. Não havia orador 
inscrito. Em votação a Emenda nº 1, do ver. Valdir Alvarenga. Aprovada por 
unanimidade. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO O 
PROJETO DE LEI N° 172/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 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 um programa de fidelidade ambiental 
onde poderá haver abatimento de tributos municipais, bem como energia, água, gás, 
dentre outros. Ocupa a tribuna o ver. Cyborg. Em votação o Substitutivo nº 1, do ver. 
Cyborg. Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI N° 
244/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 7688/2019, do ver. Cyborg, que denomina a 
Rua 08 (Oito), localizada no bairro D. Pedro II, de rua João Baptista de Oliveira. Ocupa a 
tribuna o ver. Cyborg. Em votação a Emenda nº 1, do ver. Cyborg. Aprovada por 
unanimidade. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. Justifica o voto o ver. 
Cyborg. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI N° 328/2019 CONSTANTE DO 
PROCESSO Nº 11006/2019, do ver. Juvenil Silvério, que denomina a praça localizada na 
área pública da rua Roberto Aparecido Cruz, no Jardim Santo Onofre, de Praça Benedito 
dos Santos. Ocupa a tribuna o ver. Juvenil Silvério. Em votação o Projeto. Aprovado por 
unanimidade. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 35/2019 
CONSTANTE DO PROCESSO Nº 11427/2019, da ver.ª Juliana Fraga e do ver. Wagner 
Balieiro, que concede o Título de Cidadão Joseense a Adilson Ribeiro da Silva. Não havia 
orador inscrito. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO O 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 39/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 
12960/2019, do ver. Dr. Elton, que concede a Medalha Mérito Legislativo à Rinem – Rede 
Integrada de Emergência do Vale do Paraíba. Em votação o Projeto. Aprovado por 
unanimidade. Justifica o voto o ver. Dr. Elton. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 
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318/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 10512/2019, incluso na pauta, do ver. José 
Dimas, que denomina a Rua Oito, do Loteamento Floresta, de rua David Fernando dos 
Santos Azevedo. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. Em votação o 
Requerimento nº 3822/2019 constante do Processo nº 13451/2019, do ver. Robertinho da 
Padaria, incluso na pauta, já citado. Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO O 
PROJETO DE LEI Nº 287/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 9323/2019, incluso na 
pauta, do ver. Wagner Balieiro e do ver. Dr. Elton, que altera a Lei nº 8.487, de 20 de 
outubro de 2011, que “institui a campanha educativa permanente ‘pipas sem morte’, 
direcionada aos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de São José dos 
Campos, e dá outras providências”. Não havia orador inscrito. Em votação a Emenda nº 1, 
do ver. Dr. Elton. Aprovada por unanimidade. Em votação o Projeto. Aprovado por 
unanimidade. Justificam o voto o ver. Wagner Balieiro e o ver. Dr. Elton. Às 19h28min 
encerra-se o processo de votação. A seguir, os presentes, em pé, procedem a um 
minuto de silêncio em homenagem póstuma à memória do sr. Carlos Roberto e da sr.ª 
Maria Eulália. Nada mais havendo a ser tratado, o sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA 
PADARIA, declara encerrada a presente sessão ordinária. Isto se deu às 19h29min. Para 
constar, lavrar-se-á esta ata que será arquivada depois de cumpridas as formalidades 
regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

Identificador: 380031003000350036003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.


		2019-11-27T15:00:24-0300


		2019-12-02T08:53:09-0300




