
RECURSO CONTRA ATO DO PRESIDENTE 
 
 

R E C U R S O  C O N T R A  A T O  D O
PRESIDENTE DA MESA DIRETORA da
Câmara Municipal de São José dos
Campos, nos termos do Art. 129 do
Regimento Interno desta Edilidade, que,
na condução da 68ª Sessão Ordinária - 3ª
Sessão Legislativa - 17ª Legislatura –
ocorrida em 27 de junho de 2019, tratou a
b a n c a d a  d e  o p o s i ç ã o  c o m
discricionariedade, maculando a isonomia
que deve existir entre os parlamentares,
ao negar o exercício do uso da palavra
para encaminhamento de votação.
 

 
 

Senhor Presidente 
 
 

AMÉLIA NAOMI, vem pelo presente interpor RECURSO CONTRA ATO DO PRESIDENTE
DA MESA DIRETORA da Câmara Municipal de São José dos Campos, nos termos do Art.
129 do Regimento Interno desta Edilidade, que, na condução da 68ª Sessão Ordinária - 3ª
Sessão Legislativa - 17ª Legislatura – ocorrida em 27 de junho de 2019, tratou a bancada
de oposição com discricionariedade, maculando a isonomia que deve existir entre os
parlamentares, ao negar o exercício do uso da palavra para encaminhamento de votação.
 

 
 
Ocorreu que nas intervenções requeridas por essa Vereadora, para que fosse concedido o
encaminhamento de votação conforme prescrito no artigo 137, inciso VII, o que foi negado
por esta Presidência, uma vez destacada para esta função por delegação da liderança do
PT.
 
Ao passo que a outros, da bancada de governo, foram concedidos tempo irrestrito,
chegando a cinco minutos. Tais fatos estão devidamente corroborados pelos resumos das
atas que deverão estar disponibilizadas.
 
Pretendia-se com o encaminhamento de votação manifestar sobre o PROCESSO Nº
6906/2019 - PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 5/2019 - Altera a Lei Complementar
nº 307, de 28 de novembro de 2006, que “Autoriza o Executivo Municipal a conceder, pelo
prazo de 12 (doze) anos, o serviço de transporte coletivo do Município e dá outras
providências”. AUTORIA: Poder Executivo e as emendas protocoladas pela Bancada dos
Vereadores.
 
 
 
O procedimento de encaminhamento de votação serve objetivamente orientar a bancada
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de Vereadores, além de esclarecer sobre as proposituras que estão em regime de votação
quanto ao seu teor e os princípios, inclusive para demonstrar aos Munícipes e entidades
que estavam nas galerias desta Casa de Leis.
 
 
 
As emendas versavam:
 
 
 
Emenda 1:
 
Acrescenta parágrafo ao artigo 1º-A do PLC 05/2019, numerando-o de acordo com a
necessidade, com a seguinte redação: “Art. 1º-A (...) §... Fica autorizado o aumento da
duração do tempo de utilização do bilhete único em linhas cujo itinerário ultrapasse
duas horas.”
 
 
 
Emenda 2:
 
Acrescenta parágrafo ao artigo 1º-A do PLC 05/2019, numerando-o de acordo com a
necessidade, com a seguinte redação: “Art. 1º-A (...) §...Qualquer mudança nos
contratos de concessão, incluindo valores de outorga, será precedida de audiência
pública e aprovada pelo Conselho Municipal de Mobilidade Urbana - Comob,
precedida de apresentação pelo Poder Executivo dos cálculos dos impactos no novo
contrato”.
 
 
 
Emenda 3:
 
Acrescenta parágrafo ao artigo 1º-A do PLC 05/2019, numerando-o de acordo com a
necessidade, com a seguinte redação: “Art. 1º-A (...) §... O transporte alternativo deverá
ser integrado ao sistema de bilhetagem.”
 
 
 
Emenda 4:
 
 
 
No Art. 1º, onde se lê: Art. 1º (...) "Art. 1º-A Fica autorizado, como exceção à vedação
contida no art. 1º desta Lei Complementar, a prorrogação dos Contratos de Concessão do
serviço de transporte coletivo do Município, decorrentes dos três lotes de serviços previstos
nesta Lei Complementar, a fim de que, no interesse da homogeneidade do sistema, para a
concepção do novo modelo de transporte coletivo em estudo, sejam ajustados os termos
finais dos respectivos Contratos a uma única data de encerramento, respeitado o prazo
máximo de 12 (doze) anos de vigência para o contrato de concessão derradeiramente
celebrado, ficando autorizada a alteração das condições contratuais inicialmente
estabelecidas, na medida em que a viabilidade econômica de cada contrato prorrogado
possibilite a manutenção da modicidade tarifária e a mitigação de desequilíbrio econômico-
financeiro que possa redundar em desembolsos pecuniários do poder público."
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Leia-se: “Art. 1º (...) Art. 1º-A Fica autorizada, como exceção à vedação contida no art.
1º desta Lei Complementar, a prorrogação dos Contratos de Concessão do serviço
de transporte coletivo do Município, decorrentes dos três lotes de serviços previstos
nesta Lei Complementar, a fim de que, no interesse da homogeneidade do sistema,
para a concepção do novo modelo de transporte coletivo em estudo, sejam ajustados
os termos finais dos respectivos contratos ao encerramento na data de 20 de
fevereiro de 2021, mantendo as atuais condições contratuais.”
 
 
 
Emenda 5:
 
 
 
Acrescenta parágrafo ao artigo 1º-A do PLC 05/2019, numerando-o de acordo com a
necessidade, com a seguinte redação: “Art. 1º-A (...) §... Quando não houver
possibilidade de devolução ao proprietário, os créditos não utilizados do cartão de
transporte poderão ser revertidos na redução da tarifa, após procedimento próprio a
ser regulamentado.”
 
 
 
Emenda 6:
 
 
 
Acrescenta parágrafo ao artigo 1º-A ao PLC 05/2019, numerando-o de acordo com a
necessidade, com a seguinte redação: “Art. 1º-A (...) §... Fica autorizado a concessão de
meia passagem aos professores das redes públicas de educação.”
 
 
 
Emenda 7:
 
 
 
Fica acrescentado um artigo após o artigo 1º-A, com a seguinte redação: "Art. 1º-__ Ficam
isentas da tarifa de passagem de ônibus, além das situações já previstas no artigo
141, inciso XI, da Lei Orgânica do Município (LOM), as pessoas portadoras de
HIV/AIDS, câncer e os pacientes renais crônicos, sendo a isenção extensível ao seu
acompanhante, quando for o caso."
 
 
 
Emenda 8:
 
 
 
Fica acrescentado um parágrafo ao artigo 1º-A, com a seguinte redação: "§__ Como
compensação à ausência de complementação da outorga onerosa em decorrência da
prorrogação dos contratos, prevista nesta Lei Complementar, ficam as empresas
concessionárias obrigadas a proceder a modernização, reforma e manutenção do
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1.

2.

3.

prédio do Terminal Central, bem como da Estação de Conexão - Eco, do Bairro
Campos de São José, disponibilizando conexão de internet em rede sem fio aos
usuários destes equipamentos, ficando, ainda, responsáveis pela manutenção do
pavimento das faixas exclusivas de ônibus e dos abrigos dos pontos de ônibus."
 
 
 
Emenda 9:
 
 
 
Fica inserido um parágrafo no artigo 1º-A, do presente projeto de lei, com a seguinte
redação: "§__ Em caso de extinção e ou prorrogação do contrato de concessão, por
seu advento ou por outra forma definida na legislação, bem como em razão da
extinção ou prorrogação das permissões e autorizações ora vigentes, os valores dos
saldos bancários da "Conta Arrecadação" deverão ser transferidos para a Prefeitura
Municipal de São José dos Campos, que serão administrados pelo Fundo Municipal
de Transportes, a ser regulamentado em lei ordinária, garantida a representação
paritária da sociedade civil, para o pagamento imediato da remuneração do serviço
de transporte coletivo correspondente à utilização pelos usuários do serviço dos
produtos tarifários já comercializados ou para reequilíbrio econômico financeiro."
 
 
 

Neste sentido, em razão da negativa do Presidente da Câmara de utilizar a palavra
conforme prescrito no regimento interno, viola-se a prerrogativa da Vereadora no uso de
suas atribuições legais.
 

 
 
Para tanto requer:
 

 
 
 
 

–Digne-se Vossa Excelência a encaminhar o presente à Comissão de Justiça para
parecer, nos termos do Art. 129, § 1º do Regimento Interno;
–Seja o presente recurso incluído para a soberana apreciação do Plenário desta casa
de leis na próxima Sessão Legislativa, nos termos do Art. 129, § 1º do Regimento
Interno;
–Requer ao Plenário que reforme a decisão para que passe o mesmo a agraciar a
todos os parlamentares com os mesmos direitos, devendo esse, dentro do importante
mister de dirigir esse parlamento, agir com a altivez litúrgica do cargo que lhe foi
confiado por seus pares de forma democrática.

 
 

Termos em que pede deferimento.
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Plenário "Mario Scholz", 2 de julho de 2019.
 

 
 

Verª. Amélia Naomi - PT
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