
 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                                     (LEGAL)                                     1 

CMSJC-001 – 85ª Sessão Ordinária – 19.12.2019 

 

 

 

OCTOGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

19 DE DEZEMBRO DE 2019 

 

 

PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA 

SECRETÁRIO: JULIANA FRAGA E MARCÃO DA ACADEMIA 

 
 

Aberta a sessão, às 9h22min, a sr.ª secretária, ver.ª Juliana Fraga, procede à verificação 

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

ELEVEN (REPUBLICANOS), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), LINO BISPO (PL), ZÉ LUÍS 

(PSD), SÉRGIO CAMARGO (PSDB), DR. ELTON (MDB), JULIANA FRAGA (PT), 

WAGNER BALIEIRO (PT), JOSÉ DIMAS (PSDB), FLÁVIA CARVALHO 

(REPUBLICANOS), AMÉLIA NAOMI (PT), DULCE RITA (PSDB), MANINHO CEM POR 

CENTO (PTB), ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA), PROFESSOR CALASANS 

CAMARGO (PRP) e WALTER HAYASHI (PSC). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: MARCÃO DA 

ACADEMIA (PTB) – 9h28min, VALDIR ALVARENGA (SD) – 9h32min e DILERMANDO 

DIÉ DE ALVARENGA (PSDB) – 9h35min. 

 

 

Às 9h22min, 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). Os trabalhos são suspensos. Reaberta a sessão, continuando na 
presidência o ver. ROBERTINHO DA PADARIA, e assume a secretaria dos trabalhos o 
ver. Marcão da Academia. A requerimento verbal formulado pelo ver. José Dimas, o 
Plenário, consultado, aprova por unanimidade o pedido de adiamento, por uma sessão, 
do Projeto de Lei nº 454/2017 constante do Processo n° 15686/2017, do ver. Valdir 
Alvarenga, que dispõe sobre a permissão para visitação de animais domésticos e de 
estimação em hospitais da rede pública e privada, contratados e conveniados que 
integram o Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do município de São José dos 
Campos e dá outras providências; do Projeto de Lei Complementar nº 14/2019 constante 
do Processo n° 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 
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Taxa de Serviço Público e dá outras providências"; e do Projeto de Lei n° 377/2019 
constante do Processo n° 12497/2019, do ver. Juvenil Silvério, que denomina a Avenida 
B, localizada no Loteamento Floresta, de avenida José Roque dos Santos; bem como o 
pedido de inclusão para leitura do Projeto de Lei nº 424/2019 constante do Processo n° 
15110/2019, do Poder Executivo, que desafeta o imóvel de domínio público municipal que 
especifica, classifica-o como bem dominical e autoriza o Município doá-lo aos seus 
ocupantes e dá outras providências; e do Projeto de Lei nº 425/2019 constante do 
Processo n° 15111/2019, do Poder Executivo, que desafeta a área de domínio público 
municipal que especifica, classifica-a como bem dominical, e autoriza o Município a doá-la 
ao Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo e Afins, e dá outras providências; e, ainda, o 
pedido de inclusão na pauta para votação, em tramitação ordinária para apreciação em 
turno único, do Projeto de Lei n° 402/2019 constante do Processo n° 13739/2019, do ver. 
Valdir Alvarenga, que denomina a área verde localizada na rua Antonio Aleixo da Silva, no 
trecho compreendido entre as ruas Pedro Martins de Toledo e Vasomiro Malaquias, no 
Jardim Satélite, de Parque Ecológico Maria Noêmia Sobrinho. 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 15110/2019 - Projeto de Lei nº 424/2019, do Poder Executivo, desafeta o 
imóvel de domínio público municipal que especifica, classifica-o como bem dominical e 
autoriza o Município doá-lo aos seus ocupantes e dá outras providências – Comissões: 
Justiça, Economia e Planejamento Urbano – Rito Urgente – Término do prazo para 
emendas: 23/01/2020; Processo n° 15111/2019 – Projeto de Lei nº 425/2019, do Poder 
Executivo, desafeta a área de domínio público municipal que especifica, classifica-a como 
bem dominical, e autoriza o Município a doá-la ao Grupo de Apoio ao Indivíduo com 
Autismo e Afins, e dá outras providências – Comissões: Justiça, Economia e 
Planejamento Urbano – Rito Urgente – Término do prazo para emendas: 23/01/2020.” O 
sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, informa que, conforme acordo de 
lideranças, o horário destinado ao Grande Expediente será dividido entre o ver. José 
Dimas, o ver. Wagner Balieiro e o ver. Zé Luís. Passou-se ao horário destinado ao 
Grande Expediente. Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra o primeiro orador inscrito, 
ver. José Dimas. Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra o próximo orador inscrito, ver. 
Wagner Balieiro, que concede aparte à ver.ª Amélia Naomi. Ocupa a tribuna para fazer 
uso da palavra o próximo orador inscrito, ver. Zé Luís, que concede aparte à ver.ª Amélia 
Naomi e à ver.ª Dulce Rita. Em exame propositura em regime de urgência para 
apreciação em turno único. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 397/2019 
CONSTANTE DO PROCESSO Nº 13696/2019, do Poder Executivo, que altera a Lei n. 
9.859, de 17 de dezembro de 2018, que "Desafeta a área que especifica e autoriza o 
Município a doar trinta e quatro unidades habitacionais de interesse social aos seus 
ocupantes, localizadas no Loteamento Jardim Brasília, e dá outras providências”. Ocupa a 
tribuna a ver.ª Amélia Naomi. Às 10h56min tem início o processo de votação. Em 
votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. Justificam o voto o ver. Lino Bispo, o ver. 
Wagner Balieiro e o ver. Juvenil Silvério. Em exame proposituras em tramitação 
ordinária para apreciação em turno único. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 
258/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 7736/2019, do ver. Robertinho da Padaria, 
que autoriza o Poder Executivo a criar o Programa de Apoio às Pessoas com 
Esquizofrenia e seus familiares no município de São José dos Campos, e dá outras 
providências. Não havia orador inscrito. Em votação o Projeto. Aprovado por 
unanimidade. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 339/2019 CONSTANTE DO 
PROCESSO Nº 11284/2019, da ver.ª Dulce Rita, que institui a Categoria de Manejo de 
Unidade de Conservação de Proteção Integral denominada Reserva Particular do 
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Patrimônio Natural - RPPN, estabelecendo estímulo e incentivo à sua implementação. Em 
votação o Substitutivo n° 2. Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO O PROJETO 
DE LEI Nº 388/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 13442/2019, do ver. Robertinho da 
Padaria, que denomina o trecho 01 da Rua 10, com início na Rua 11, entre as quadras U1 
e V1, e fim na mesma Rua 11, esquina do lote 02 da quadra V1, do Loteamento Floresta 
de rua Doutor Valdemir Eduardo Neves. Não havia orador inscrito. Em votação o Projeto. 
Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 402/2019 
CONSTANTE DO PROCESSO Nº 13739/2019, incluso na pauta, do ver. Valdir Alvarenga, 
que denomina a área verde localizada na rua Antonio Aleixo da Silva, no trecho 
compreendido entre as ruas Pedro Martins de Toledo e Vasomiro Malaquias, no Jardim 
Satélite, de Parque Ecológico Maria Noêmia Sobrinho. Em votação a Emenda n° 1. 
Aprovada por unanimidade. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. 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 inclusão para leitura do 
Requerimento n° 4705/2019 constante do Processo n° 15114/2019, do ver. Esdras 
Andrade, que solicita licença da vereança conforme atestado médico; bem como o pedido 
de inclusão na pauta para leitura e votação do Requerimento n° 4706/2019 constante do 
Processo n° 15115/2019, da ver.ª Amélia Naomi, da ver.ª Juliana Fraga e do ver. Wagner 
Balieiro, que solicita à Mesa Diretora a constituição de uma comissão temporária para 
tratar da discussão relativa à proposta de reforma da previdência dos servidores públicos 
municipais; e, ainda, o pedido de inclusão na pauta para votação, em regime de urgência 
para apreciação em turno único, do Projeto de Lei nº 410/2019 constante do Processo n° 
14080/2019, do Poder Executivo, que desafeta as áreas de domínio público municipal que 
especifica e suas respectivas benfeitorias, autoriza o Município a doá-las aos seus 
ocupantes e dá outras providências; do Projeto de Lei Complementar nº 18/2019 
constante do Processo n° 14177/2019, do Poder Executivo, que altera a Lei 
Complementar n. 256, de 10 de julho de 2003, que "Altera alíquotas do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais a 
empresas, e dá outras providências", com suas posteriores alterações; do Projeto de Lei 
n° 412/2019 constante do Processo n° 14178/2019, do Poder Executivo, que desafeta as 
áreas de domínio público municipal que especifica, classifica-as como bens dominicais, e 
autoriza o Município a doá-las ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
São Paulo; do Projeto de Lei n° 424/2019 constante do Processo n° 15110/2019, do 
Poder Executivo, que desafeta o imóvel de domínio público municipal que especifica, 
classifica-o como bem dominical e autoriza o Município doá-lo aos seus ocupantes e dá 
outras providências; e do Projeto de Lei n° 425/2019 constante do Processo n° 
15111/2019, do Poder Executivo, que desafeta a área de domínio público municipal que 
especifica, classifica-a como bem dominical, e autoriza o Município a doá-la ao Grupo de 
Apoio ao Indivíduo com Autismo e Afins, e dá outras providências. O sr. secretário, ver. 
Marcão da Academia, procede à leitura dos processos inclusos, a saber: “Processo n° 
15114/2019 – Requerimento n° 4705/2019, do ver. Esdras Andrade, solicita licença da 
vereança conforme atestado médico anexo. Processo n° 15115/2019 – Requerimento n° 
4706/2019, da ver.ª Amélia Naomi, solicita à Mesa Diretora a constituição de uma 
comissão temporária para tratar da discussão relativa à proposta de reforma da 
previdência dos servidores públicos municipais.” Em exame proposituras em regime de 
urgência para apreciação em turno único. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 
410/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 14080/2019, incluso na pauta, do Poder 
Executivo, que desafeta as áreas de domínio público municipal que especifica e suas 
respectivas benfeitorias, autoriza o Município a doá-las aos seus ocupantes e dá outras 
providências. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO O 
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PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 18/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 
14177/2019, incluso na pauta, do Poder Executivo, que altera a Lei Complementar n. 256, 
de 10 de julho de 2003, que "Altera alíquotas do Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza - ISSQN, dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais a empresas, e dá 
outras providências", com suas posteriores alterações. Em votação o Projeto. Aprovado 
por unanimidade. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 412/2019 CONSTANTE DO 
PROCESSO Nº 14178/2019, incluso na pauta, do Poder Executivo, que desafeta as áreas 
de domínio público municipal que especifica, classifica-as como bens dominicais, e 
autoriza o Município a doá-las ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
São Paulo. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO O 
PROJETO DE LEI Nº 424/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 15110/2019, incluso na 
pauta, do Poder Executivo, que desafeta o imóvel de domínio público municipal que 
especifica, classifica-o como bem dominical e autoriza o Município doá-lo aos seus 
ocupantes e dá outras providências. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. 
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 425/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 
15111/2019, incluso na pauta, do Poder Executivo, que desafeta a área de domínio 
público municipal que especifica, classifica-a como bem dominical, e autoriza o Município 
a doá-la ao Grupo de Apoio ao Indivíduo com Autismo e Afins, e dá outras providências. 
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. Em votação o Requerimento nº 
4706/2019 constante do Processo nº 15115/2019, da ver.ª Amélia Naomi, da ver.ª Juliana 
Fraga e do ver. Wagner Balieiro, incluso na pauta, já citado. Rejeitado com oito votos 
favoráveis. Às 12h09min encerra-se o processo de votação. Nada mais havendo a ser 
tratado, o sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, declara encerrada a presente 
sessão ordinária. Isto se deu às 12h36min. Para constar, lavrar-se-á esta ata que será 
arquivada depois de cumpridas as formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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