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Câmara Municipal de São José dos Campos 
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ATO DA MESA Nº 34, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021 
 

Regulamenta a utilização do Plenário “Mário Scholz”, 
dos auditórios e do hall da Câmara Municipal. 

 

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, no uso 
das atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, DETERMINA: 

Art. 1º  Este Ato disciplina a utilização dos espaços físicos da Câmara Municipal de 
São José dos Campos. 

Art. 2º  O Plenário “Mário Scholz” somente poderá ser usado para realização de 
sessões de Câmara, eventos institucionais e licitações, cabendo à Chefia de Gabinete da 
Presidência autorizar, de maneira excepcional, outros usos os quais deverão estar limitados à 
manifestações cívicas culturais, partidárias, de interesse público e velórios de pessoas que 
tenham prestado relevantes serviços à comunidade local. 

Art. 3º  Os Auditórios Luiz Eduardo Magalhães e Mário Covas serão utilizados para 
palestras, cursos, reuniões e apresentações de interesse da administração, manifestações 
cívicas, culturais, partidárias e de interesse público. 

§ 1º  O Auditório Luiz Eduardo Magalhães será utilizado, prioritariamente, pela TV 
Câmara, cabendo à Chefia de Gabinete da Presidência dispor sobre seu uso para outras 
finalidades, conforme necessidade. 

§ 2º  As sessões públicas de processos licitatórios terão prioridade de uso do 
auditório Mário Covas sobre demais finalidades, exceto nas ocasiões previstas no art. 10 deste 
Ato. 

Art. 4º  O hall da Casa poderá ser cedido para: 

I - a realização de exposições de interesse público que não visem qualquer lucro; 

II - a realização de velórios de pessoas que efetivamente tenham prestado serviços 
à comunidade local. 

 § 1º Para a finalidade prevista no inciso I deste artigo, o interessado deverá 
apresentar pedido à Presidência instruído com informações de caráter geral do evento, em 
especial nome e endereço do expositor/artista. 

§ 2º Para a finalidade prevista no inciso II deste artigo, a cessão deverá ser 
autorizada pela Chefia de Gabinete da Presidência. 

Art. 5º O Plenário e auditórios, quando não utilizados na forma deste Ato, deverão 
permanecer fechados. 

§ 1º  Nos dias de sessões de Câmara o Plenário será aberto a partir das 15h30. 

§ 2º  A abertura dos auditórios, quando cedidos a entidades estranhas à 
administração pública municipal,  somente poderá ocorrer com antecedência de no máximo 
45 minutos. 
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Art. 6º  O acesso ao Plenário durante as sessões de Câmara é exclusivo dos 
Senhores Vereadores, representantes dos veículos de Imprensa, presidentes de Diretórios 
Partidários,  autoridades convidadas e servidores da Edilidade convocados  para prestação de 
serviço nas sessões de Câmara. 

§ 1º  Ao Vereador, durante as sessões ordinárias e extraordinárias, é proibido 
adentrar ao Plenário acompanhado de pessoa estranhas aos serviços da Casa sem a prévia 
autorização do Presidente da Câmara ou, na ausência deste, o Vereador que estiver presidindo 
a sessão. 

§ 2º  Para se comunicar com os Vereadores em sessão, os assessores poderão se 
utilizar de acesso exclusivo para essa finalidade. 

§ 3º  É proibida a realização de  recepções ou coquetéis  no Plenário e auditórios.  

Art. 7º  A galeria do Plenário nos dias em que ocorrerem sessões de Câmara será 
aberta às 15h30 horas, salvo motivos justificados. 

§ 1º  No local não se poderão colar quaisquer tipos de papéis, faixas ou cartazes 
nos vidros ou paredes laterais.  

§ 2º  O acesso à galeria, para os munícipes, será feito pelo portão lateral à Rua 
Desembargador Francisco Murilo Pinto, que será aberto a partir das 15h30, excepcionando-
se motivos justificados. 

Art. 8º  A Sala Pedro Celestino “Bala” de Freitas é de uso prioritário dos Senhores 
Vereadores para exercício de suas atividades. 

Art. 9º  A Sala Herbert de Souza - Betinho é de uso prioritário para reuniões de 
comissões parlamentares e administrativas. 

Parágrafo único. As reuniões das comissões parlamentares, permanentes ou 
temporárias, terão prioridade sobre as administrativas. 

Art. 10.  Durante o horário em que ocorrerem as sessões de Câmara não poderão 
os Auditórios e as Salas Pedro Celestino “Bala” de Freitas e Herbert de Souza - Betinho serem 
cedidas para quaisquer reuniões, a não ser para uso exclusivo de Vereadores, respeitados, a 
critério da Chefia de Gabinete da Presidência, os casos excepcionais. 

Art. 11.  A cessão das dependências da Câmara Municipal a pedido de Vereadores 
deverá observar as disposições do Regimento Interno. 

Parágrafo único. Para permitir atendimento equânime, cada Vereador somente 
poderá fazer a reserva do mesmo espaço da Casa uma única vez ao mês. 

Art. 12.  Será permitido o uso do Plenário, Auditórios e outras dependências da 
Câmara Municipal por outros órgãos públicos mediante requerimento à Presidência e 
respeitadas as disposições constantes deste Ato. 

Art. 13.  O interessado em utilizar qualquer espaço da Câmara Municipal deverá 
encaminhar solicitação dirigida à Presidência, conforme modelo definido pela Secretaria 
Diretoria-Geral. 
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Art. 14.  A cessão de espaços da Casa não poderá ultrapassar o horário das 22 
horas, salvo os casos excepcionais os quais deverão ter a necessária justificativa. 

Art. 15.  Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 

Plenário “Mário Scholz”, 18 de novembro de 2021. 

 
 
 
 

Ver. Robertinho da Padaria  
Presidente 

 
 

Ver. Juvenil Silvério 
Primeiro-Vice-Presidente 

 
Ver. Lino Bispo 

Segundo-Vice-Presidente 
  

 
 

 
Ver. Marcão da Academia 

Primeiro-Secretário 

 
Ver. Marcelo Garcia 
Segundo-Secretário 

 
Registrado e publicado na Secretaria da Câmara Municipal de São José dos 

Campos, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um. 
 
 
 
 

Michael Robert Boccatto e Silva 
Secretário Diretor-Geral 
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