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SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA 

QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

6 DE FEVEREIRO DE 2020 

 

 

PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA e MARCÃO DA 

ACADEMIA 

SECRETÁRIO: MARCÃO DA ACADEMIA 

 
 

Aberta a sessão, às 18 horas, o sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede à 

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

(PSD), FLÁVIA CARVALHO (REPUBLICANOS), MARCÃO DA ACADEMIA (PTB), 

JULIANA FRAGA (PT), JOSÉ DIMAS (PSDB), ROBERTINHO DA PADARIA 

(CIDADANIA), ROBERTO DO ELEVEN (REPUBLICANOS) e WAGNER BALIEIRO (PT).  

 

Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: JUVENIL SILVÉRIO 

(PSDB) – 18h01min, DR. ELTON (MDB) – 18h05min, SÉRGIO CAMARGO (PSDB) – 

18h05min, MANINHO CEM POR CENTO (PTB) – 18h11min, WALTER HAYASHI (PSC) – 

18h11min, LINO BISPO (PL) – 18h12min, DULCE RITA (PSDB) – 18h12min, AMÉLIA 

NAOMI (PT) – 18h13min, CYBORG (PV) – 18h14min, ESDRAS ANDRADE (SD) – 

18h14min, PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PRP) – 18h17min, VALDIR 

ALVARENGA (SD) – 18h29min e DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA (PSDB) – 

18h33min. 

 

Às 18 horas, 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 
197/2018 constante do Processo nº 4973/2018, do ver. Cyborg, que denomina-se o Arco 
de inovação a Ponte Estaiada da rotatória do Jardim Colinas, de Ponte Juana Blanco; e 
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do Projeto de Lei nº 333/2019 constante do Processo nº 11069/2019, da ver.ª Dulce Rita, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade da oferta de instrumentos para a verificação de rótulos 
nos supermercados, hipermercados e congêneres no município de São José dos Campos; 
e, ainda, o pedido de inclusão na pauta para votação da tramitação da Emenda nº 1, 
protocolada fora do prazo, da ver.ª Dulce Rita, ao Projeto de Lei nº 380/2019 constante do 
Processo nº 12834/2019, da ver.ª Dulce Rita, que autoriza o Poder Executivo a 
estabelecer convênios com diferentes entidades especializadas no tratamento e 
acompanhamento à pessoa portadora do (TEA) - Transtorno Espectro Autista e dá outras 
providências; o pedido de inclusão para leitura do Projeto de Lei nº 26/2020 constante do 
Processo nº 1016/2020, do ver. Juvenil Silvério, que denomina a Área Verde B localizada 
na rua Maria Luíza Rocha, no Loteamento Parque Residencial Flamboyant, de Praça 
Felícia Oliveira de Sousa; e do Projeto de Lei nº 27/2020 constante do Processo nº 
1018/2020, da ver.ª Amélia Naomi, que regulamenta a declaração de vida e o 
recadastramento de dados dos aposentados e pensionistas junto ao Instituto de 
Previdência do Servidor Municipal de São José dos Campos – IPSM; e o pedido de 
inclusão para leitura e votação do Requerimento nº 272/2020 constante do Processo nº 
1019/2020, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita informações ao Instituto de Previdência do 
Servidor Municipal (IPSM), tendo em vista os relatórios de instruções TCE 02/2018 
constantes dos autos n. TC 4645/2018. O sr. secretário, ver. MARCÃO DA ACADEMIA, 
procede à leitura dos processos inclusos, a saber: “Processo nº 1016/2020 – Projeto de 
Lei nº 26/2020, do ver. Juvenil Silvério, denomina a Área Verde B localizada na rua Maria 
Luíza Rocha, no Loteamento Parque Residencial Flamboyant, de Praça Felícia Oliveira de 
Sousa. Comissão: Justiça – Rito Ordinário – Término do prazo para emendas: 20/02/2020. 
Processo nº 1018/2020 – Projeto de Lei nº 27/2020, da ver.ª Amélia Naomi, regulamenta a 
declaração de vida e o recadastramento de dados dos aposentados e pensionistas junto 
ao Instituto de Previdência do Servidor Municipal de São José dos Campos – IPSM. 
Comissões: Justiça e Economia – Rito Ordinário – Término do prazo para emendas: 
20/02/2020. Processo nº 1019/2020 – Requerimento nº 272/2020, da ver.ª Amélia Naomi, 
solicita informações ao Instituto de Previdência do Servidor Municipal (IPSM), tendo em 
vista os relatórios de instruções TCE 02/2018 constantes dos autos n. TC 4645/2018”. 
Votação da tramitação da emenda protocolada fora do prazo – Rito Ordinário. Às 
18h13min 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 nº 380/2019 constante do Processo nº 12834/2019, da ver.ª Dulce Rita, que 
autoriza o Poder Executivo a estabelecer convênios com diferentes entidades 
especializadas no tratamento e acompanhamento à pessoa portadora do (TEA) – 
Transtorno Espectro Autista e dá outras providências. Em votação o Requerimento nº 
272/2020 constante do Processo nº 1019/2020, da ver.ª Amélia Naomi, incluso na pauta, 
já citado. Rejeitado com cinco votos favoráveis. Às 18h38min encerra-se o processo de 
votação. Assume a presidência o ver. MARCÃO DA ACADEMIA, que dá continuidade aos 
trabalhos. Passou-se ao horário destinado ao Grande Expediente. Ocupa a tribuna para 
fazer uso da palavra (conf. art. 137, I, do Regimento Interno) o orador inscrito, ver. 
Wagner Balieiro, pelo prazo regimental de vinte e cinco minutos, que concede aparte à 
ver.ª Amélia Naomi e à ver.ª Juliana Fraga. A seguir, os presentes, em pé, procedem a um 
minuto de silêncio em homenagem póstuma à memória dos srs. Mário Eugênio Coltro, 
Milton Yukio Saito e Almir Marinho Melo. Nada mais havendo a ser tratado, o sr. 
presidente, ver. MARCÃO DA ACADEMIA, declara encerrada a presente sessão ordinária. 
Isto se deu às 19 horas. Para constar, lavrar-se-á esta ata que será arquivada depois de 
cumpridas as formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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