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(...) 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “(...) Com a palavra o líder 
de governo, vereador José Dimas.” 
O vereador JOSÉ DIMAS:- “Boa noite, senhor presidente! Boa noite, colegas 
vereadores, público presente, também convidados da noite de hoje, servidores da Casa! 

Senhor presidente, solicito primeiramente a supressão da leitura de todos os processos 

da pauta da noite de hoje por ser de conhecimento de todos os vereadores. Solicito 

ainda o adiamento, por uma sessão, dos seguintes processos: Processo 980/2019 – 

Projeto de Lei 27/2019; e também o Processo 6041/2019 – Projeto de Lei 206 de 2019; 

solicito ainda, senhor presidente, a leitura, a inclusão para leitura da Mensagem Aditiva, 

de autoria do Poder Executivo, ao Processo 9243/2019 – Projeto de Lei Complementar 

11 de 2019; e inclusão para votação, leitura e votação, do Processo 9608/2019 – 

Requerimento 2706 de 2019, de autoria da vereadora Dulce Rita. Retificando o Processo 

9608/2019 – Requerimento 2768 de 2019. Obrigado, senhor presidente!” 
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o pedido 

verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários que se manifestem.” 
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação 
contrária, senhor presidente.” 
O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por 

unanimidade.” 
(...) 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Informo a todos os 
vereadores que, em razão do protocolo da Mensagem Aditiva pelo Poder Executivo, 

mensagem esta com alterações nos anexos VI e XV, o Processo 9243/2019 será lido 

novamente com o registro dos novos prazos regimentais, ficando prejudicada a 

audiência pública que seria realizada no dia 26 de agosto, referente ao processo da 
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nova Lei de Zoneamento. Solicito ao vereador Marcão que proceda à leitura do processo 

e da sua reabertura dos prazos regimentais.”  
O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Processo nº 9243/2019 – 

Projeto de Lei Complementar nº 11/2019, de autoria Poder Executivo, ‘estabelece as 

normas relativas ao parcelamento, uso e ocupação do solo, em consonância com o 

Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de São José dos Campos 

aprovado e instituído pela Lei Complementar nº 612, de 30 de novembro de 2018.’ 
Comissões: Justiça, Economia e Planejamento Urbano – Rito Especial – Término do 

prazo de emendas: 05/09/2019.”.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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