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OCTOGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 11h21min, o senhor secretário, vereador Cyborg, procede à 

verificação de presença e constata a presença, em Plenário, dos seguintes 

vereadores: JULIANA FRAGA (PT), ROBERTO DO ELEVEN (PRB), DR. ELTON 

(MDB), FLÁVIA CARVALHO (PRB), SÉRGIO CAMARGO (PSDB), RENATA PAIVA 

(PSD), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), MARCÃO DA ACADEMIA (PTB), ESDRAS 

ANDRADE (SD), AMÉLIA NAOMI (PT), FERNANDO PETITI (MDB), MANINHO CEM 

POR CENTO (PTB), LINO BISPO (PR), WALTER HAYASHI (PSC), JOSÉ DIMAS 

(PSDB), CYBORG (PV), ROBERTINHO DA PADARIA (PPS), PROFESSOR 

CALASANS CAMARGO (PRP), DULCE RITA (PSDB) e VALDIR ALVARENGA (SD). 

 

Compareceu, ainda, o vereador WAGNER BALIEIRO (PT). 

 

 

Às 11h21min, havendo número regimental, o senhor presidente, vereador JUVENIL 

SILVÉRIO, invocando a proteção de Deus e lembrando que todo poder emana do 

povo, 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 senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereadora 

Renata Paiva.” 

A vereadora RENATA PAIVA:- “Senhor presidente, bom dia! Bom dia à Mesa dos 

trabalhos, a todos que nos acompanham aqui também pelas galerias, TV Câmara, 

internet, a todos os nossos colegas vereadores e vereadoras! Eu convidei, senhor 

presidente, os representantes da Sabesp, o engenheiro André e também o engenheiro 

Jorge, para poder vir a essa Casa e trazer esclarecimentos, justificativas e ações 

efetivas para poder também minimizar e evitar a suspensão de água que tem sido 

cada vez mais frequente em toda a nossa cidade, em todas as regiões. E quero aqui 
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agradecer o engenheiro André e o engenheiro Jorge que prontamente nos atenderam, 

infelizmente o mesmo não aconteceu com o representante da Prefeitura que fiscaliza, 

inclusive, as concessionárias, que eu também o convidei para que pudesse estar aqui 

acompanhando essa reunião, mas, por motivos de agenda, disseram que não 

poderiam estar presentes. Mas agradecer aqui aos representantes da Sabesp. E daqui 

a pouco, o senhor presidente já autorizou, a reunião com todos os vereadores para 

que todos possam aí fazer as suas perguntas, seus questionamentos e entender 

exatamente o que está acontecendo que cada dia mais... Esse final de semana 

mesmo vários bairros, no Jardim Morumbi, Parque Industrial, no fundo da região sul, 

região norte toda praticamente ficou aí sexta, sábado e domingo, até mesmo ontem, 

sem água; na leste, também não foi diferente. Quero aqui agradecer a todas as 

lideranças que também estão nos acompanhando e que têm nos questionado aí no dia 

a dia também com relação a essa falta d’água: o Serginho, da Venetur; o André 

Cabral; o Kayan; Rochinha; Nazaré; o Márcio, do Altos de Santana... o Rochinha, 

presidente da SAB do Dom Pedro; o André, presidente da SAB do Nova Esperança, na 

leste; Nazaré também, que é conselheira da segurança pública; o Márcio, que é o 

presidente da SAB do Altos de Santana; Osmar Ferreira; Gilson, da Chácaras Havaí, 

Canindu I, Canindu II; Roberto Chagas; Rosângela, do Dom Pedro; Tibães, do 

Morumbi; e demais lideranças que também estiveram conosco agora no gabinete e 

que também estão nos acompanhando aqui.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador 

Roberto do Eleven.” 

O vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Senhor presidente, também queria parabenizar 

o engenheiro Jorge e o engenheiro André, da Sabesp, que estava uma situação lá no 

Primavera II que ficou vinte e uma casas com soleira negativa sem o tratamento de 

esgoto. E estive conversando com eles, de pronto eles atenderam, o Jorge esteve 

comigo lá para tentar estar solucionando aquele problema lá do Primavera II, né, 

Jorge? Queria agradecer a sua atenção, a comunidade agradece, que são vinte e uma 

casas sem o tratamento de esgoto por enquanto, porque eles já fizeram um estudo lá e 

vai dar sim para coletar o esgoto daquelas vinte e uma casas. Obrigado a vocês dois!” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, quero aqui também cumprimentar o 

engenheiro André, ontem inclusive nós nos falamos por telefone devido a grande falta 

de água que tem ocorrido na região sul da cidade. E os moradores me procuraram, 
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então liguei para o André e ele me esclareceu que estava organizando algumas 

situações que precisaria de uma recuperação para que ele pudesse voltar à 

normalidade. Então, acredito que já tenha voltado, então quero agradecer ao 

engenheiro André por toda a atenção que nos deu na tarde de ontem.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, também quero agradecer a Sabesp 

pela atenção que ela tem dado para a gente lá na região de Eugênio de Melo, região 

toda aí da leste, que sempre que nós estamos aí com problema a gente pede, manda 

por WhatsApp para vocês, vocês imediatamente vocês resolvem ou manda notícia. Eu 

acho que é assim mesmo que nós temos que andar juntos, temos que resolver os 

problemas juntos, quanto mais rápido nós formos menos impacto vai dar para a 

população. Então, eu queria dar meu agradecimento aí para vocês pela atenção que 

vocês têm me dado.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador Roberto do Eleven.” 

O vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Ô, senhor presidente, eu esqueci, estava quase 

cometendo uma injustiça aqui, de agradecer também o André e o Jorge. Tinha um 

trecho da Frederico Ozanan que todo mês estourava o cano de alimentação de água lá 

e foi trocado, substituído por cano de ferro e esse problema agora foi sanado e a 

comunidade está muito alegre porque faltava água direto no Santa Hermínia. Então, 

parabéns para a Sabesp mais uma vez! Estive lá com o prefeito, o prefeito também 

deu a maior atenção e vendo a necessidade a Sabesp foi lá e fez essa substituição por 

cano de ferro. Obrigado, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Maninho Cem Por Cento.” 

O vereador MANINHO CEM POR CENTO:- “Senhor presidente, também não posso 

deixar de vir aqui a esse microfone para agradecer aí a equipe da Sabesp lá pela 

atenção que tem dado para a gente lá na região lá. Então, a gente agradece de 

coração e eu acho que eu ficaria muito triste, muito sentido se eu não viesse a esse 

microfone aqui para poder agradecer a diretoria da Sabesp pela força e pelo apoio que 

tem dado ao nosso trabalho lá. Muito obrigado, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador José 

Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, antes de fazer as devidas solicitações 

da pauta de hoje, quero também agradecer a presença do André, a sua equipe, que 

sempre está disponível. Esse trabalho que a Sabesp vem fazendo em São José dos 
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Campos, é claro que pontualmente temos dificuldades, mas como alguns vereadores, 

a maioria, vamos dizer todos, né, salientaram essa atenção que a equipe da Sabesp 

tem. Parabéns, vereadora Renata Paiva, que trouxe os engenheiros para explicar 

melhor e com detalhes o que houve no final de semana. Um calor excessivo. Mas 

certamente a Sabesp tem, no seu planejamento, melhorias para a nossa cidade. 

Então, registro aqui o nosso parabéns pelo serviço que a Sabesp vem prestando à 

nossa cidade. Senhor presidente, solicito a supressão da leitura de todos os 

documentos, todos os processos da pauta de hoje por serem de conhecimento de 

todos os vereadores e também o adiamento por uma sessão dos seguintes processos: 

6170 de 2017 – PL 210/2017, de autoria do Marcão da Academia; e também, da 

autoria do vereador Fernando Petiti, o processo 3516/2018 – PL 119. Peço, ainda, a 

inclusão para leitura na sessão de hoje o processo 13371/2018 – PL 517/2018, de 

autoria dos vereadores Fernando Petiti e Juliana Fraga; de autoria do vereador Juvenil 

Silvério o processo 13482/2018 – Projeto de Lei 518 de 2018; também a inclusão para 

leitura do processo 13483/2018 – Projeto de Decreto Legislativo 42/2018, de autoria do 

vereador Juvenil Silvério; e agora a inclusão para votação, de autoria do vereador 

Cyborg, o processo 798/2018 – Projeto de Lei 20; e o processo 3620, de autoria da 

vereadora Dulce Rita, cujo PL é 122, ambos 2018; processo, de autoria do vereador 

Cyborg e Fernando Petiti, 8590/2018 – PL 337 de 2018; para votação ainda do 

processo 10812/2018 – PL 414/2018, de autoria do vereador Juvenil Silvério; o quinto 

processo 10813/2018 – Projeto de Lei 415/2018, de autoria do vereador Juvenil 

Silvério; também o processo 12133/2018 – PL 481, do vereador Juvenil Silvério; e 

ainda, do mesmo vereador, o processo 12134/2018 – PL 482 de 2018; finalizando, a 

inclusão para votação do processo, de autoria dos vereadores Fernando Petiti e 

Juliana Fraga, 13371/2018 – Projeto de Lei 517 de 2018. Obrigado, senhor 

presidente!” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação pedido verbal do 

vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários 

se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Senhor presidente, dos vereadores 

presentes no Plenário nenhuma manifestação contrária.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra o vereador José 

Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Ainda para inclusão para votação, de autoria da vereadora 
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Dulce Rita, o processo 11464 de 2018... 11464 de 2018.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o pedido verbal do 

vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários 

se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Presidente Juvenil, dos vereadores 

presentes no Plenário nenhuma manifestação contrária, então votação unânime, 

presidente.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.” 

A requerimento verbal formulado pelo vereador José Dimas, o Plenário, consultado, 

aprovou 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 210/2017 constante do processo nº 6170/2017, de 

autoria do vereador Marcão da Academia, que dispõe sobre a isenção na taxa de 

inscrição em concursos municipais para doadores de medula óssea, e dá outras 

providências; e do Projeto de Lei nº 119/2018 constante do processo nº 3516/2018, de 

autoria do vereador Fernando Petiti, que autoriza o Poder Executivo a incluir, como 

curso extracurricular, o ensino de Robótica na Rede Municipal de Ensino de São José 

dos Campos; e, ainda, o pedido de inclusão para leitura do Projeto de Lei nº 517/2018 

constante do processo nº 13371/2018, de autoria do vereador Fernando Petiti e da 

vereadora Juliana Fraga, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa 

Acolhimento em Família Acolhedora de crianças e adolescentes afastados do convívio 

familiar, e dá outras providências; do Projeto de Lei nº 518/2018 constante do 

processo nº 13482/2018, de autoria do vereador Juvenil Silvério, que denomina o 

campo de futebol do Jardim Santa Júlia de Campo de Futebol Willian Sene dos Santos 

“Willian Sene”; e do Projeto de Decreto Legislativo nº 42/2018 constante do processo 

nº 13483/2018, de autoria do vereador Juvenil Silvério, que dispõe sobre a concessão 

de Homenagem aos 40 anos de Fundação do Paço Municipal, a ser comemorada em 

dezembro de 2019; e o pedido de inclusão para votação, em tramitação ordinária para 

apreciação em turno único, dos Projetos de Lei nºs 20/2018 constante do processo nº 

798/2018, de autoria do vereador Cyborg, que os restaurantes, lanchonetes, bares e 

estabelecimentos similares que manipulam alimentos e bebidas em geral, ficam 

obrigados a fornecer canudos e copos de papelão biodegradável devidamente 

embalados de forma individualizada e hermética; 122/2018 constante do processo nº 

3620/2018, de autoria da vereadora Dulce Rita, que autoriza o Poder Executivo a 
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firmar Termo de Cooperação com apicultores locais, para a remoção de enxames de 

abelhas no município de São José dos Campos, e dá outras providências; 337/2018 

constante do processo nº 8590/2018, de autoria do vereador Cyborg e do vereador 

Fernando Petiti, que autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos Campos a 

instituir a Carteira de Identificação do Autista (CIA) e do selo de identificação para 

veículos e dá outras providências; 414/2018 constante do processo nº 10812/2018, de 

autoria do vereador Juvenil Silvério, que denomina a área pública existente na rua 

Roberto Carlos dos Santos, no bairro Vila das Flores, de Praça Clementina Correa 

Lemes Silva; 415/2018 constante do processo nº 10813/2018, de autoria do vereador 

Juvenil Silvério, que denomina a área verde existente entre a avenida Antonia Natália 

Campos de Assis, a rua Edina de Pinho Lima e a rua Luiz de Oliveira Ruivo, no bairro 

Vila das Flores, de Área Verde João Rodrigues da Silva; 442/2018 constante do 

processo nº 11464/2018, de autoria da vereadora Dulce Rita, que modifica a Lei 

Municipal n° 9.375, de 3 de junho de 2016, que “Fica concedido preferência de uso dos 

assentos no transporte coletivo urbano do Município de São José dos Campos às 

pessoas: obesa, gestante, com deficiência ou mobilidade reduzida, idosa ou com 

criança no colo e dá outras providências”; 481/2018 constante do processo nº 

12133/2018, de autoria do vereador Juvenil Silvério, que denomina a rua Quinze, 

localizada no Conjunto Habitacional Dom Pedro II, de rua Maria Eva de Jesus; 

482/2018 constante do processo nº 12134/2018, de autoria do vereador Juvenil 

Silvério, que denomina a rua Seis, localizada no Conjunto Habitacional Dom Pedro II, 

no trecho entre a avenida Quatro e a avenida Ângelo Belmiro Pintus, de rua Onofre 

Camilo Cardoso; e 517/2018 constante do processo nº 13371/2018, de autoria do 

vereador Fernando Petiti e da vereadora Juliana Fraga, que autoriza o Poder 

Executivo a instituir o Programa Acolhimento em Família Acolhedora de crianças e 

adolescentes afastados do convívio familiar, e dá outras providências. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vamos agora então suspender a 

sessão... Conforme orientação aqui da Mesa Diretora, nós vamos ler os processos 

para já disparar para as comissões fazerem as suas considerações, correto? Solicito 

ao vereador Rogério Cyborg que faça a leitura dos processos.” 

Neste momento, o senhor secretário, vereador Cyborg, procede à leitura do Item I da 

pauta – Projetos novos a serem lidos – designação às Comissões Permanentes – 

fixação dos respectivos prazos para apresentação de Emendas; bem como procede à 

leitura dos processos inclusos, a saber: “Processo nº 13371/2018, é o Projeto de Lei nº 
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517/2018, de autoria dos vereadores Fernando Petiti e Juliana Fraga, onde ‘autoriza o 

Poder Executivo a instituir o Programa Acolhimento em Família Acolhedora de 

crianças e adolescentes afastados do convívio familiar, e dá outras providências’ – 

Comissões: Justiça e Promoção Social, o rito é ordinário, o término do prazo para 

emendas: 30 de janeiro de 2019; Processo nº 13482/2018, é o Projeto de Lei nº 

518/2018, de autoria do vereador Juvenil Silvério, onde ‘denomina o campo de futebol 

do Jardim Santa Júlia de Campo de Futebol Willian Sene dos Santos ‘Willian Sene’’ – 

Comissão: Justiça, o rito é ordinário, o término do prazo para emendas: 30 de janeiro 

de 2019; Processo nº 13483/2018, é o Projeto de Decreto Legislativo nº 42/2018, de 

autoria do vereador Juvenil Silvério, onde ‘dispõe sobre a concessão de Homenagem 

aos 40 anos de Fundação do Paço Municipal, a ser comemorada em dezembro de 

2019’ – Comissões: Justiça, o rito é ordinário, o término do prazo para emendas: 30 de 

janeiro de 2019.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Nós vamos suspender a sessão 

agora para organização dos processos e também vamos aproveitar para receber nesta 

Casa, convocados para vir a esta Casa prestar esclarecimentos, os profissionais da 

Sabesp que... Por conta da falta de água em parte do município de São José dos 

Campos nesse final de semana, então estão aqui hoje presentes os profissionais da 

Sabesp para esclarecer a essa Casa que representa a parcela da população de São 

José dos Campos. Vamos então à sala Betinho para receber os profissionais da 

Sabesp para nos esclarecer sobre a falta de água no município de São José dos 

Campos. Está suspensa a sessão.” 

Os trabalhos são suspensos.  

Reaberta a sessão, continuando na presidência o vereador JUVENIL SILVÉRIO, e 

assume ad hoc a secretaria dos trabalhos o vereador José Dimas. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Reaberta a presente sessão.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, eu queria a inclusão da Emenda nº 3 

ao Substitutivo nº 2 ao processo 798/2018 – Projeto de Lei 20/2018, autoria do 

vereador Cyborg. E também estou pedindo a inclusão do Substitutivo nº 1 ao processo 

8590/2018 – Projeto de Lei nº 337/2018, autorias: vereador Cyborg, Fernando Petiti, 

Dulce Rita e Marcão da Academia.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o pedido verbal da 

vereadora Dulce Rita. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários 

se manifestem.” 
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O senhor secretário ad hoc, vereador JOSÉ DIMAS:- “Nenhum voto contrário, senhor 

presidente.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.” 

A requerimento verbal formulado pela vereadora Dulce Rita, o Plenário, consultado 

aprovou por unanimidade o pedido de inclusão para votação da tramitação da 

Emenda nº 3 (protocolada fora do prazo) ao Substitutivo nº 2 aposto ao Projeto de Lei 

nº 20/2018 constante do processo nº 798/2018, que dispõe sobre a proibição de 

fornecimento de canudos plásticos em hotéis, restaurantes, lanchonetes, bares e 

similares, assim considerados os estabelecimentos de produção e comercialização de 

alimentos e bebidas, no âmbito do Município de São José dos Campos; bem como do 

Substitutivo nº 1 (protocolado fora do prazo) aposto ao Projeto de Lei nº 337/2018 

constante do processo nº 8590/2018, de autoria do vereador Cyborg, do vereador 

Fernando Petiti, da vereadora Dulce Rita e do vereador Marcão da Academia, que 

autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos Campos a instituir a Carteira de 

Identificação do Autista (CIA). 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Solicito ao vereador José Dimas 

que faça a leitura da solicitação feita pela vereadora Dulce Rita.” 

O senhor secretário ad hoc, vereador JOSÉ DIMAS:- “Substitutivo nº 1 ao processo nº 

8590/2018, trata-se do Projeto de Lei 337/2018, autoria vereadores Cyborg, Fernando 

Petiti, Dulce Rita e Marcão da Academia, autoriza a Prefeitura Municipal de São José 

dos Campos a instituir a Carteira de Identificação de Autista. Comissões: Justiça, 

Economia e Saúde. Rito Ordinário. Término do prazo para emendas: 30/01/2019.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “A fim de que se pegue o parecer 

das comissões, solicito então a suspensão da sessão por alguns instantes.” 

Os trabalhos são suspensos. 

Reaberta a sessão, continuando na presidência o vereador JUVENIL SILVÉRIO, e 

assume a secretaria dos trabalhos o vereador Cyborg. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Reaberta a presente sessão. 

Informo a todos os vereadores que passaremos ao processo de votação. Informo a 

todos os presentes que, nos termos regimentais, a votação dos projetos se dará de 

forma simbólica.” 

Passou-se ao processo de discussão. 

Em exame propositura em regime de urgência para apreciação em turno único. 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 499/2018 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 
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12661/2018, de autoria do Poder Executivo, que desafeta as áreas de domínio público 

municipal que específica, classifica-as como bens dominicais e autoriza o Município a 

permutá-las com áreas de propriedade de particulares. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em discussão o processo 

12661/2018. Inscrito para falar no processo, vereador Wagner Balieiro.” 

Ocupa a tribuna o vereador Wagner Balieiro. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.  
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Na tribuna, o vereador WAGNER BALIEIRO:- “Senhor presidente, senhoras e 

senhores vereadores, público aqui presente. O que está em discussão nesse momento 

é o Projeto de Lei 499 – Processo 12661/2018, que trata de uma troca de terrenos 

entre o município e terceiros lá na região do Jardim do Golfe, naquela região ali perto 

do Vale dos Pinheiros. Ao receber o projeto, nós fizemos vários estudos, análises, 

dentro daquele pequeno tempo que você tem de análise quando há um projeto 

colocado em rito urgente, mesmo sem necessidade de ser rito urgente, mas que até 

pelo modelo que já foi feito de mudança de Regimento Interno os prazos, inclusive, 

das comissões eles estão cada vez mais rápidos e muitas vezes mesmo com o 

parecer jurídico colocando aqui a necessidade de ter um estudo mais aprofundado ou 

de vim mais detalhes sobre os laudos, avaliações de áreas, esses estudos obviamente 

que não vieram devido ao pequeno tempo. Mas eu queria aproveitar para colocar 

algumas observações sobre esse projeto. Esse projeto ele trata da troca de áreas que 

inclusive possui um alto valor imobiliário, é um alto valor. As áreas pertencentes à 

Prefeitura, são denominadas aqui de cinco áreas, são cinco áreas que foram 

compradas, que foram objetos de desapropriação da Prefeitura em 99, 1999 até 2002. 

A Prefeitura comprou essas áreas para fazer uma obra viária que nunca existiu e 

agora está pegando essas mesmas áreas e fazendo uma permuta. Essas áreas que 

são da Prefeitura, num total de vinte e três mil, setecentos e oitenta e quatro metros 

quadrados, elas estão sendo colocadas pelo valor de quinhentos e vinte e seis reais o 

metro quadrado, quinhentos e vinte e seis reais o metro quadrado. Vinte três mil, 

setecentos e oitenta e quatro vezes quinhentos e vinte e seis, está dando em torno de 

doze milhões e meio de reais, doze milhões e quinhentos mil reais. Porém, quando a 

gente vê na Planta Genérica e quando vê o demonstrativo da própria Prefeitura em 

relação a esses terrenos, a área que vale quinhentos e vinte e seis reais o metro 

quadrado, no demonstrativo da Prefeitura, na Planta Genérica, o valor é de seiscentos 

e trinta e dois reais. Então, de quinhentos e vinte e seis que está sendo colocado para 

permuta, no documento da Prefeitura é seiscentos e trinta e dois. Se nós utilizarmos 

esse mesmo valor de seiscentos e trinta e dois pela área que está sendo colocado 

objeto de permuta, ao invés de doze milhões e meio o terreno vale quinze milhões, 

uma diferença de dois milhões e meio. Uma diferença de dois milhões e meio a menos 

no caso da Prefeitura, nos terrenos da Prefeitura. Já chama atenção pelo fato que a 

Prefeitura, em 2002, tinha comprado esse terreno para fazer obra viária e agora está 

fazendo uma nova troca. Uma outra coisa que chama atenção nesse projeto é que o 
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projeto fala... na sua mensagem, o prefeito coloca que é para permutar áreas que vão 

ser utilizadas em obras de implantação viária, seja da rotatória da Via Oeste, que é 

necessária, seja na interligação da Via Norte com a Via Oeste, que é a história da Via 

Banhado. Então tem áreas desses dois locais para implantação viária. Porém, quando 

você olha o projeto, o projeto consta uma área, área denominada Área Remanescente 

5A, uma área de onze mil, cento e sessenta e três metros quadrados, no valor... que é 

do proprietário que vai ser beneficiado, uma área que o valor é de quase três milhões 

de reais, que ela não tem nada a ver com viário nem de interligação da Via Oeste com 

a Via Norte, nem de rotatória da Via Oeste e de área nenhuma, mas são três milhões 

de reais. Então, a área da Prefeitura está com um valor menor do que o do valor venal 

e também estão permutando para uma área, uma das áreas, que é essa aqui, estou 

falando com muito detalhe ela aqui, mas a Remanescente 5A, que ela é uma área que 

não... O mapa está difícil porque quando a gente fez a digitalização o mapa estava 

complicado e a Prefeitura não mandou o mapa para... Essa área não vai passar 

nenhum viário, essa área é uma área que é somente de APP, que somente a área do 

Córrego Vidoca e uma faixinha de cinco metros atrás do Condomínio Residencial 

Figueira. Então, essa área de três milhões de reais, que é do particular e que vai ser 

transferida para a Prefeitura, a Prefeitura não vai fazer absolutamente nada nessa 

área, vai receber uma área que tem córrego, APP e que não tem absolutamente 

nenhum uso para a Prefeitura e não vai servir para nenhum viário essa área, diferente 

das demais, mas essa área aqui não vai servir para absolutamente nada. Aqui são três 

milhões de reais, além do valor das áreas da Prefeitura estarem dois milhões de reais 

e meio, dois milhões e quinhentos mil reais a menos do que aquilo estabelecido no 

próprio papel de IPTU da Prefeitura que também está aqui. Por fim, me chama muito 

atenção que as áreas da Prefeitura que estão em objeto de permuta, se olharem no 

Google, não precisa ir muito longe, olharem no Google ou visitar o local, essas áreas já 

estão sendo mexidas por particulares desde o ano passado, desde o ano passado. 

Então, desde o ano passado nós estamos vendo grande movimentação, 

terraplanagem, discussões nessa área que a Prefeitura está fazendo permuta. Então, 

existe aqui uma série de questionamentos e o parecer jurídico ele não coloca o óbice 

do ponto de vista legal, mas ele aponta a necessidade de esclarecimentos dessa 

discussão nessa permuta de áreas. É fundamental que esses itens eles sejam 

esclarecidos porque é a discussão de valores das áreas, é a discussão de áreas que 

não estão dentro da parte que seria objeto da mensagem do prefeito, que seria a troca 
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para a implantação viária, e, por último, que as áreas que estão sendo objeto de 

permuta foram compradas pela Prefeitura lá no passado, em 1999, 2001, 2002, e 

agora estão sendo mexidas por terceiros desde o ano passado, que é uma grande 

regularidade inclusive, né? Porque não poderia. Se a gente olhar os mapas, as fotos 

que existem desde o ano passado, tem essa situação. Então coloco essa situação 

sabendo que a Câmara ela tem uma grande responsabilidade em votações de projetos 

como esse e aqui nesta Casa por várias vezes quando houve permuta de terreno já 

teve grandes polêmicas no passado, como, por exemplo, o terreno lá do Altos de 

Santana quando foi para a construção do conjunto habitacional do CDHU, que, graças 

aos debates que ocorreram na Câmara, foi feito um novo laudo e no novo laudo 

diminuiu em dois milhões de reais, em dois milhões de reais o custo daquela área. Nós 

denunciamos na época porque a Prefeitura estava pagando valores de área firme, de 

área firme numa área que era área de construção, mas que na verdade a área era 

área de APP. Nesse caso específico, todas as áreas que a Prefeitura está permutando 

são áreas classificadas como ZR1, ao lado do Jardim do Golfe, são áreas que o 

zoneamento permite construção de residências, mas está recebendo em troca não 

somente áreas de viário, está recebendo pedaços de córrego, está recebendo APP 

que não têm nada a ver com a questão da ampliação viária constante na mensagem 

do prefeito. Então, eu queria só no sentido aqui de alertar que não há a necessidade 

de pressa para votar isso. Eu acho que compensa e convém esclarecer esses itens. 

Não acho... É muito estranho quando eu vejo o valor da área ser menor que o valor 

estabelecido na Planta Genérica da Prefeitura, não é comum isso. Se você pegar a 

sua casa, pegar qualquer terreno aí da cidade, normalmente o valor venal é muito 

menor do que o valor de mercado, todo mundo vê isso, é muito menor do que o valor 

de mercado, mas nesse caso específico aqui o que a gente está vendo é algo muito 

diferente disso, o valor venal da Prefeitura é quinze milhões e a área está sendo 

repassada aqui por doze milhões e quinhentos mil reais com uma diferença de dois 

milhões e meio. Com a palavra, vereadora Amélia.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI, em aparte:- “Alô. Wagner, eu queria só ainda falar sobre 

esse projeto porque eu fui dar o parecer no projeto, aliás meu último projeto como... da 

Comissão de Planejamento Urbano e Obras e Transportes, mas qual não foi a minha 

surpresa, de novo reforçando que o meu papel foi insignificante nessa comissão, 

porque tanto o presidente como o relator já tinha dado o parecer. Então, no dia de hoje 

eu dei o meu parecer – para ficar nos anais – mas já não tinha nenhuma necessidade, 
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Sérgio Camargo, porque estava desconsiderado dentro da nova regra do Regimento. 

Quero reforçar isso porque no dia de hoje nós vamos votar novas comissões, mas 

infelizmente ela mudou muito o papel das comissões. E eu estudei bastante, inclusive 

a minha assessoria juntamente com Wagner que estudou esse projeto, fizemos um 

parecer. Então só para constar isso no processo. Agora, o que eu acho interessante 

dessa questão toda, dessa polêmica, é que em 2002 quando o ex-prefeito Emanuel 

comprou esta área e comprou do Colinas ali e hoje está sendo passado ali parece para 

o Thermas, mas eu quando... Nós demos uma olhada na mensagem do prefeito, que 

ele diz que era para a Via Oeste, passamos inclusive até para o pessoal do movimento 

popular que tem acompanhado a luta do Banhado, mas, olhando o projeto, como disse 

o Wagner, não é ali para o Banhado e nem para a nova rotatória. Então, infelizmente a 

mensagem não tem a ver com o que está no projeto. E eu queria aqui falar os valores 

venais, pode ser? Eu estou falando aqui, Wagner, porque nós temos quinze minutos 

para falar no projeto, e eu quero ver se a assessoria, minha ou a sua, põe aqui a foto 

que nós tiramos ontem da área com os caminhões, que a gente tem essa foto, só para 

a gente vir aqui, a foto oficial de ontem. Então, eu estou aguardando. Então, enquanto 

aguardo, vou falar aqui o valor do IPTU que você já relatou aí. O IPTU ali na Lineu de 

Moura, na área total de onze milhões, setecentos e vinte e três, setenta e sete, o preço 

do terreno é seiscentos e trinta e dois barra treze. Isso foi em 2018. Um outro: a área 

do terreno de oito milhões, novecentos e oitenta e dois barra vinte e cinco também o 

preço desse terreno é de seiscentos e trinta e dois barra treze. O outro terreno que é 

de... a área do terreno, está aqui a cópia do carnê do IPTU, de doze milhões, 

novecentos e dezenove, nove, também com o mesmo valor do preço do terreno de 

seiscentos e trinta e dois e treze. Então, este documento é um documento oficial, 

infelizmente nós estamos vendo que a venda está inferior a essa questão. Passar aí 

inclusive para os vereadores que estudam e acompanham bem essa questão 

imobiliária de que infelizmente o total desses valores em alguns casos ficou para vinte 

e três milhões o metro quadrado, o valor em dinheiro quinze milhões, como disse o 

Wagner. Então, essa diferença de dois milhões e quinhentos é um valor que está fora 

desse projeto. Então, nós temos aí uma redução muito grande. Aí oh, a área. Você 

pode falar aqui melhor que eu, Wagner. Eu vou passar para você as fotos.” 

O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Na verdade, eu não sabia que a gente ia conseguir 

ter a foto, agradeço a vereadora Amélia. Parte da área que é objeto de permuta é a 

área que está ali já sofrendo terraplanagem. Essa foto é de 2017, ela é do ano 
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passado e... deixa eu ver aqui se... aqui, esse trecho aqui que é área pública, esse 

trecho aqui é área pública e essas áreas mesmo já sendo da Prefeitura houve ação ali 

de outras pessoas fazendo movimentação naquele local o ano passado. Mas são 

áreas que são do lado do Jardim do Golfe cuja área, o metro quadrado em valores de 

mercado é bem maior do que o valor venal estabelecido pela Prefeitura, mas que o 

laudo está apontando um valor menor ainda inclusive que o valor da Prefeitura. Então, 

é mais para registrar que eu acho que cabe e deveria ter mais estudos porque além 

disso, além dessas áreas serem muito valorizadas e quando incorporar ao restante 

das áreas de particulares ali, proprietário do Thermas, ele vai ter frente para a via 

pública e vai valorizar muito mais esse terreno. E além da troca, está sendo feita por 

uma área que sequer... eu não sei se eu vou conseguir apontar aqui, deixa eu ver aqui, 

aqui... é que está aí para baixo aqui, mas tem uma faixinha de cinco metros de largura, 

bem pequenininha no fundo desse condomínio residencial Figueira, pegando aqui toda 

área do córrego, esse trecho aqui não entra em área de futura obra viária, mas a gente 

está trocando áreas valorizadas por pedaço de córrego, por APP e por uma fina faixa, 

uma faixa muito estreita de cinco metros de largura no valor de três milhões de reais 

que não é objeto de obra viária mesmo naquelas discussões que apresentaram vários 

mapas sobre o futuro de Via Banhado, da rotatória Via Oeste, essa área não participa 

do processo de obra viária. Obrigado!” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador Sérgio 

Camargo.” 

O vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Encaminhamento de votação aqui, senhor 

presidente. Logo que eu tive conhecimento desse projeto, eu também levantei algumas 

coisas, assim como o vereador Wagner levantou. Procurei o Leandro Ray, que é lá da 

Secretaria de Governo, para que a gente pudesse ter alguma reunião e alguns 

esclarecimentos em algumas áreas que estavam sendo permutadas até porque até 

hoje, até este ano, eu sou o relator da Comissão de Economia, teria que fazer o meu 

parecer. Então, como os senhores sabem, sempre fui muito criterioso nos meus 

pareceres e sempre quis levantar muito a fundo os projetos, talvez por isso eu tenha 

sido preterido nas próximas comissões. Mas conversei com o Leandro, conversei com 

o secretário Paulo Guimarães que me esclareceu alguns mapas que para mim era 

dúvida. Essa área que o vereador Wagner levantou também foi motivo da minha 

curiosidade, e o secretário Paulo Guimarães mostrou para nós o mapa das ampliações 

viárias que ocorrerão naquele lugar. Essa área ela vai ser um prolongamento da 
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avenida Eduardo Cury e esse filetinho que o vereador Wagner colocou aqui realmente 

ele existe, é um filetinho lá, porém ele faz parte da matrícula remanescente. Então, 

para que haja desapropriação, vereador Walter Hayashi, esse filetinho não poderia ser 

tirado porque ele faz parte da matrícula. Então, a Prefeitura legalmente ou por força da 

lei tem que desapropriar porque ele passa a ser para o proprietário daquela área uma 

área inviável, então a Prefeitura por força da lei precisa desapropriar junto com a 

matrícula, já que ele faz parte de uma mesma matrícula que é de interesse público 

para o município. Então, estou justificando o meu voto, que vou votar favorável, né? 

Foi um dos últimos pareceres que eu estou colocando aqui nesta Casa, mas vou votar 

favorável a esse projeto.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Solicito ao vereador Maninho 

que assuma os trabalhos porque eu também vou dar um parecer sobre esse 

processo.” 

Neste momento, assume a presidência o vereador MANINHO CEM POR CENTO, que 

dá continuidade aos trabalhos. 

O senhor presidente, vereador MANINHO CEM POR CENTO:- “Com a palavra, 

vereador Juvenil Silvério.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Presidente, eu queria só participar também desse 

processo. Eu não fiz um trabalho forte em cima desse processo, mas eu ouvi o que o 

Sérgio Camargo não só hoje, mas em outros momentos também buscou informação 

sobre esse processo. Além disso, o vereador Cyborg, que é uma pessoa que tem 

muita atuação naquela região, me explicou também. Não é somente aquela foto que 

os vereadores da oposição mostraram, não é só isso, tem muito mais coisa que vai 

acontecer no ponto de vista viário naquela região, que é várias outras ampliações e 

melhorias viárias que vão acontecer por conta desse projeto. Não é uma coisa pura, 

simples e pequena. Faltou os colegas vereadores olhar o macro do pedido e não 

apenas aquilo que eles apontaram. Aliás, já devia ter sido feito, né? Porque foram 

também do governo e não fez. Foi secretário de Transporte e não o fez deixando aí o 

abacaxi para o novo governo. Então, são várias outras informações. Em relação ao 

preço da área, eu acho que vale a pena também não só... o vereador tem razão, 

vamos sim ver quais foram os valores, mas também seria muito prudente e muito 

saudável para as finanças públicas do município perguntar por que a Tamoios-

Embraer ficou mais cara a desapropriação do que a obra propriamente dita. Muito 

obrigado, presidente!” 
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O senhor presidente, vereador MANINHO CEM POR CENTO:- “Com a palavra, 

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Colocasse as fotos que foram tiradas ontem. Então, 

nós estamos votando o projeto. Volta ali, tem mais uma foto da... não, não é essa foto, 

eu estou querendo a foto do caminhão trabalhando na área, porque a área nós ainda 

não fizemos a doação e as empresas já estão atuando lá. Deixa eu ver? Aí. Então, 

quem passa na área, né? Então, nós estamos votando o projeto hoje e a empresa já 

está fazendo todo o seu trabalho na região. Então tá. É isso que eu acho que é falta de 

respeito com o Legislativo, entendeu? Então, ali... Tem mais foto? Ali, tá? Então, essa 

é a resposta.” 

O senhor presidente, vereador MANINHO CEM POR CENTO:- “Com a palavra, 

vereador Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Presidente, eu quero também fazer o encaminhamento da 

minha votação nesse processo, dizer que votarei favorável sim porque questionamos o 

governo com relação a valores dessas áreas e nós temos plena certeza que o 

município não está perdendo valor aqui, pelo contrário, o município fez um trabalho de 

valorização da área pública e o interesse do empresário em fazer essa troca, essa 

permuta e trazendo assim um ganho para o município muito claro e evidente, 

transparente. A gente fica assim... sempre eu faço essa colocação, que hoje parece 

que o PT sempre primou pela, vamos dizer assim, a lisura no município, mas nós 

temos um histórico aí que mostra que eles fizeram muita coisa errada e a gente não 

via esses vereadores aqui discutir isso e cobrar isso deles.” 

O senhor presidente, vereador MANINHO CEM POR CENTO:- “Com a palavra, 

Wagner Balieiro.” 

O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Eu acho que o vereador que me antecedeu não via 

mesmo, ele não estava aqui e eu acho que ele não acompanhava as sessões de 

Câmara, provavelmente é por isso que ele não via. Agora, é importante dizer que 

muitas vezes quando você tem uma discussão desses valores você trabalharia seja 

um outro laudo, seja uma outra discussão de avaliação. Eu estou falando isso na 

questão da avaliação. Tem um laudo colocado que colocou um valor menor que o 

valor venal da Prefeitura. Pode acontecer de ter casos desse tipo? Pode. Mas 

normalmente você pega mais de um laudo quando tem situações dessa ou se gera 

algum tipo de dúvida. Eu coloquei ali porque me chamou muita atenção isso, né? Um 

valor estabelecido pela Prefeitura seiscentos e trinta e dois, o laudo colocou 
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quinhentos e vinte e seis e dá uma diferença bem grande. Dá uma diferença de dois 

milhões e meio de reais. Existe ali a questão de duas obras viárias e tem áreas que 

não estão de acordo com essas obras viárias colocadas na mensagem do prefeito, 

isso está lá escrito, não estamos aqui inventando e não estamos... E, por fim, só dizer 

que se tem uma coisa que eu faço ali quando teve... e eu tenho um orgulho de ter feito 

aquela obra de ligação Embraer-Tamoios quando estava na Secretaria de Transporte, 

uma obra que no primeiro mês que a gente chegou na Secretaria de Transporte veio 

um recado da Dersa falando que ia cancelar o convênio porque a obra já estava há 

dois anos sendo necessária ser feita e não tinha sido feita, não tinha sido feita. Ou 

fazia a desapropriação, ou ia perder o valor do convênio com o Estado. A 

desapropriação foi feita, foi toda ela aprovada dentro das contas de Tribunal de Contas 

e outros pareceres necessários aí dos órgãos de fiscalização, está tudo aprovado e 

dentro daquilo que determina as regras de qualquer tipo de desapropriação. Eu não 

compactuo com nenhuma coisa errada, então deixar isso aí bem claro. O importante é 

que, além da desapropriação, está aí hoje uma obra entregue para a população, que 

era fundamental, que era a ligação Embraer-Tamoios na qual eu tive a oportunidade 

de participar.” 

O senhor presidente, vereador MANINHO CEM POR CENTO:- “Com a palavra, 

vereador Walter Hayashi.” 

O vereador WALTER HAYASHI:- “Senhor presidente, ouvindo aqui os debates, isso é 

muito salutar para a nossa Casa. É isso mesmo que tem que fazer, tem que estudar, 

dirimir as dúvidas que tem, mas não pode extrapolar pelo lado que não é correto. Se 

você falar em desapropriação, vamos lembrar aqui o Parque da Cidade. No Parque da 

Cidade, vereador Cyborg, também foi desapropriado um pedaço do lago. Aonde está o 

Pinheirinho dos Palmares não era lá que ia ser este bairro, era em outro lugar. O que 

que aconteceu nesse tempo todo? Por que se... onde era designado, mudou e foi para 

outro lugar? O que que está por trás disso? Então queremos relembrar fatos que já 

aconteceram aqui nessa Casa. E o valor da Planta Genérica... É muito comum o metro 

quadrado de um imóvel ser diferente do outro pelo valor de mercado, mas na Planta 

Genérica eles aparecem sempre... quase sempre com o mesmo valor. Então essas 

questões sempre vão existir. Mas como disse aqui o presidente Juvenil Silvério, essa 

obra não é uma ruazinha. Essa obra é um projeto de macro mobilidade da cidade. 

Esse projeto é um projeto que vai resolver tanto os problemas de mobilidade aqui na 

cidade, principalmente para quem mora na região do Jardim das Indústrias, Urbanova 
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principalmente, e... Sim, exatamente, vereador Calasans. Então, quando você enfrenta 

um desafio desses e você vai realizar, surgem aquelas pessoas que não querem que 

façam, que dê continuidade, então querem embaçar. E o governo Felício está 

mostrando o seguinte: a questão da mobilidade de São José dos Campos ela será 

resolvida, e muito. E, por isso, uma das marcas principais desse governo do Felício vai 

ser o viário. Reclamaram lá do Arco da Inovação, que aquilo lá não precisa. Como que 

não precisa? Se circulam por aquele pedaço quantos mil veículos? E assim por diante. 

Então, na verdade, senhor presidente, a intenção é tentar travar esse crescimento da 

nossa cidade, travar esse trabalho que está sendo feito por essa administração. E o 

secretário da Mobilidade, o Paulo Guimarães, tem sido um secretário importante e 

realizador e por isso que nós estamos muito satisfeitos com esse trabalho. Então, 

vereador Cyborg, de novo, o que será que está por trás disso para querer travar a 

nossa cidade? Será que são as eleições? E parece que tudo indica para isso. Como 

tem eleição para prefeito daqui a dois anos quanto pior ficar a cidade melhor para eles. 

Então querem ver a cidade travada, etc, etc. Então, para efeito de esclarecimento que 

não pode... No projeto contempla a desafetação da área tornando bem público para 

poder fazer a permuta, está no projeto, é só ler o projeto. Então, às vezes a pessoa 

fala sem conhecimento real do projeto e vem e faz essa demagogia toda. Mas eu digo: 

meu voto será favorável, com certeza, porque eu também estudei o projeto e é uma 

troca muito interessante, não para o prefeito, para a cidade de São José dos Campos.” 

O senhor presidente, vereador MANINHO CEM POR CENTO:- “Convoco o presidente 

Juvenil Silvério para que retorne aos trabalhos da Mesa.” 

Neste momento, reassume a presidência o vereador JUVENIL SILVÉRIO, que dá 

continuidade aos trabalhos. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo. 

Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Três votos contrários, presidente Juvenil 

Silvério.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Por três votos contrários, o 

processo está aprovado.” 

Às 14h43min iniciou-se o processo de votação. 

Em votação o Projeto. Aprovado com três votos contrários 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra o vereador 

Sérgio Camargo.” 
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O vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Justificativa de voto aqui, senhor presidente. Só 

queria deixar claro que foi falado do valor das áreas aqui e das avaliações, e lembrar 

também: tanto o secretário Paulo Guimarães quanto a pessoa que assinou os laudos 

que fez a avaliação das áreas são funcionários concursados e funcionários de carreira. 

Então, não existe aí nenhuma jogada política, nenhuma... favorecimento a quem quer 

que seja. A cidade, na verdade, nessas trocas de áreas, nessa desafetação de área ou 

desapropriação, não visa lucro, mas sim visa o bem-estar da população e neste caso o 

bem-estar viário da nossa cidade que vai ser privilegiada por essas permutas.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador 

Maninho Cem Por Cento.” 

O vereador MANINHO CEM POR CENTO:- “Senhor presidente, pedir um minuto de 

silêncio aí em memória do senhor Walter Souza, o senhor Waltinho, uma pessoa muito 

querida lá por esse vereador e também por toda nossa equipe lá do gabinete. Que 

Deus possa dar a ele um bom lugar e consolar os corações dos familiares. E também, 

senhor presidente, em memória do senhor Jerceu Leonel Ribeiro, ele é parente da 

minha assessora lá, a Ana Maria Braga. Muito obrigado, senhor presidente!” 

Em exame proposituras em tramitação ordinária para apreciação em turno único. 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 443/2018 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

11465/2018, de autoria da vereadora Dulce Rita, que modifica a Lei Municipal n° 

9.789, de 9 de agosto de 2018, que “Dispõe sobre a reserva de assentos preferenciais 

aos idosos, às gestantes, às lactantes, às pessoas com deficiência, mobilidade 

reduzida ou acompanhada por crianças de colo, junto aos terminais rodoviários, 

estações e pontos de parada de ônibus do Município.” 

Não havia orador inscrito. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo 

11465/2018. Esse processo possui uma emenda. Em votação a Emenda nº 1. 

Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhum voto contrário, presidente Juvenil 

Silvério.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.” 

Em votação a Emenda nº 1. Aprovada por unanimidade 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo. 

Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhum voto contrário dos vereadores 
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presentes no Plenário.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 468/2018 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

11997/2018, de autoria do vereador Sérgio Camargo, que denomina a Rua 1, 

localizada no Loteamento Dom Pedro II, de Rua Maestro Nelson Hugo Pinto. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo 

11997/2018. Esse processo possui uma emenda. Com a palavra o vereador Sérgio 

Camargo.” 

Ocupa a tribuna o vereador Sérgio Camargo. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Senhor presidente, nós estamos 

discutindo agora o processo 11997 – PL 468, que denomina uma rua lá no... do senhor 

Nelson Hugo Pinheiro, e eu gostaria só de colocar um pouquinho sobre a vida dele. O 

senhor Nelson nasceu no dia 21 de abril. Tem algumas fotos aí, se pudesse colocar 

para nós... O senhor Nelson nasceu no dia 1º de abril de 1932 numa pequena cidade 

chamada Álvares Machado. Filho de Joaquim Pedro Lima e Laudelina Vilas Boas, era 

o mais velho de três irmãos. Aos 16 anos, decidiu conhecer a cidade de São Paulo. 

Então, sozinho, pegou um ônibus, veio para São Paulo para ficar na casa de uma tia. 

Gostou tanto da capital que nunca mais voltou para a sua cidade natal. Além disso, o 

seu Nelson gostava muito de futebol e gostava também de cantar. Mesmo com pouca 

idade, começou a promover eventos dentro dos locais onde ele trabalhava. Em um de 

seus empregos ele conheceu também um jovem que gostava de cantar, que era o 

Sérgio Reis, famoso Sérgio Reis, que também gostava de cantar. E uma vez eles 

foram fazer um teste numa rádio, o seu Nelson também era cantor, foram fazer um 

teste numa rádio, passaram o dia inteiro lá esperando, aguardando lá. O seu Nelson 

desistiu do teste e o Sérgio Reis ficou no teste da rádio e virou o cantor famoso que é 

hoje. Mais tarde também o seu Nelson ficou sabendo de um outro teste para cantar na 

Catedral da Sé, na inauguração da Catedral da Sé, então ele foi uma das pessoas que 

fez parte do coral lá. Estudou na USP, onde foi aprovado no vestibular em oitavo lugar, 

provando aí ser uma pessoa muito inteligente. Em 1975, formou-se em Bacharel de 

Direito e continuou no mesmo ano... continuou cantando nos casamentos. E numa 

certa vez, quando duas jovens foram contratá-lo para cantar num casamento, houve 

uma curiosidade muito grande: ele cantou no casamento de uma irmã e a maior 

cantada dele foi a irmã, porque virou a esposa dele, a dona Rosa. E antes de vir para 

São Paulo, também morou em Atibaia. É um detalhe da sua vida, sempre cantou nos 

casamentos em igreja, nunca cobrou nada de ninguém, gostava daquilo que fazia. 

1990, com seus filhos já adolescentes, mudou-se para a cidade de São José dos 

Campos, onde atuou até agora, no ano de 2018, na paróquia de São Judas Tadeu, 

aqui no Jardim Paulista. Faleceu dia 30 de setembro de 2018, deixando a esposa e 

quatro filhos. Então, agora seu nome, por todo bem que ele fez à nossa cidade, em 

especial na região do Jardim Paulista, passa a ser eternizado nos anais dessa Casa e 

em nossa cidade sendo homenageado com o nome de uma rua de nossa cidade. 

Obrigado, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação a Emenda nº 1. 
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Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhum voto contrário, presidente, dos 

vereadores presentes no Plenário.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.” 

Em votação a Emenda nº 1. Aprovada por unanimidade 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo. 

Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhum voto contrário, presidente Juvenil 

Silvério.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador José 

Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, primeiramente eu peço a prorrogação 

da sessão, desta, por mais noventa minutos. E também a inclusão para votação do 

requerimento número 4654 de 2018. Ainda gostaria de comunicar, senhor presidente, 

segundo ofício da Fundação Cultural solicitando então vereadores, indicando 

vereadores para compor o Conselho Deliberativo e Fiscal, ratificando os vereadores 

que vão participar do Conselho Deliberativo: titular – Walter Hayashi; suplentes – 

Cyborg e Dr. Elton; e do Conselho Fiscal: titular – vereadora Dulce Rita; suplentes – 

vereador Marcão da Academia e vereador Lino Bispo. Obrigado!” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o pedido verbal do 

vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários 

se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhum voto contrário, presidente, dos 

vereadores presentes no Plenário.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.” 

A requerimento verbal formulado pelo vereador José Dimas o Plenário, consultado, 

aprovou por unanimidade o pedido de prorrogação da sessão (Conf. Art. 88 , § 6º, 

do Regimento Interno); bem como o pedido de inclusão para votação do requerimento 

de nº 4654/2018 constante do processo nº 13544/2018, de autoria do vereador 

Robertinho da Padaria, que solicita a realização de cerimônia de posse da Mesa 

Diretora eleita para o biênio 2019/2020; e, ainda, a indicação do vereador Walter 

Hayashi (titular), do vereador Cyborg (1º suplente) e do vereador Dr. Elton (2º 
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suplente) para comporem o Conselho Deliberativo da Fundação Cultural Cassiano 

Ricardo – biênio 2019/2020 (conf. Doc. Diversos nº 921/2018 – processo nº 

13348/2018); e a indicação da vereadora Dulce Rita (titular), do vereador Marcão da 

Academia (1º suplente) e do vereador Lino Bispo (2º suplente) para comporem o 

Conselho Fiscal da Fundação Cultural Cassiano Ricardo – biênio 2019/2020 (conf. 

Doc. Diversos nº 936/2018 – processo nº 13548/2018). 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 20/2018 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

798/2018, incluso na pauta, de autoria do vereador Cyborg, que os restaurantes, 

lanchonetes, bares e estabelecimentos similares que manipulam alimentos e bebidas 

em geral, ficam obrigados a fornecer canudos e copos de papelão biodegradável 

devidamente embalados de forma individualizada e hermética. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em discussão o processo 

798/2018. Para falar no processo o vereador autor Cyborg.” 

Ocupa a tribuna o vereador Cyborg. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador CYBORG:- “Muito obrigado, presidente Juvenil Silvério! Boa 

tarde ao público presente, imprensa, aos nossos amigos que estão aqui, aos 

vereadores e colaboradores da Câmara Municipal. Nós estamos discutindo agora o 

projeto de lei da proibição do canudo plástico em São José dos Campos. Gostaria de 

pedir o apoio de todos os vereadores para que votassem favoráveis a esse projeto. É o 

projeto onde dispõe da proibição do fornecimento de canudos plásticos em hotéis, 

restaurantes, lanchonetes, bares, assim considerados estabelecimentos comerciais 

aqui em nossa cidade de São José dos Campos. Muitas pessoas criticando o projeto, 

mas muitas pessoas, a maioria, elogiando o projeto. Eu gostaria da análise dos 

vereadores para esse vídeo que a gente vai passar. Por que que nós estamos 

propondo esse projeto em São José? É uma sementinha, mas é uma sementinha que 

ela, bem aguada, poderá dar frutos. Por gentileza, o técnico aqui, que pudesse passar 

o vídeo para a gente. Apagar a luz aqui, por gentileza.” 

Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo. 

O vereador CYBORG:- “Bom, muito obrigado pela atenção! ‘Todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo 

e de preservá-lo para as presentes e futuras gerações.’ Além do cumprimento da lei, 

onde os estados e municípios têm a obrigatoriedade de fazer a correta gestão dos 

resíduos sólidos. Bom, o que que eu queria mostrar para os senhores? Nós fomos em 

vários locais, vou dar o nome aqui: Subway está aqui, McDonald’s, outro canudo do 

McDonald’s, Habib’s, Burger King, Starbucks e... é uma outra loja no shopping. Todas 

essas daqui têm lojas em São José dos Campos, mas isso aqui é tudo de São Paulo, 

porque São Paulo eles usam canudo ecologicamente correto e aqui em São José dos 

Campos eles não usam, sabe por quê? Porque aqui não tem a lei. Aqui não tem a lei. 

E nós também temos... Foi feito um debate que nós fizemos aqui na Câmara 

Municipal, inclusive agradecer a presença do Leandro, da secretaria de Governo que 

esteve juntamente com o Manara, se pudesse colocar as fotos, foi uma audiência 

pública e nessa audiência pública a gente debateu e vieram vários alunos... 

Presidente, já estou concluindo. ...vieram vários alunos e professores, e eu gostaria de 

citar: a professora doutora Valdirene Aparecida – da Univap; a professora doutora 

Fabiana Fiori – da Unesp; a doutora Fernanda e a doutora Cristine – da OAB; o senhor 

Marcelo Manara – secretário de Urbanismo; a senhora Ana Coelho – proprietária do 

restaurante Nibs Juice; e o senhor Leonardo Magno – do Instituto Lixo Zero; e também 
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a presença do Luciano Rezende, do Conselho Municipal da Juventude de São José 

dos Campos. Essas pessoas se manifestaram no dia da audiência, como os demais. E 

vieram vários alunos que trouxeram vários tipos de canudos. Teve um aluno que 

trouxe aqui um canudo de macarrão que já é produzido aqui no Vale do Paraíba. Outro 

aluno trouxe um canudo de bambu, que também é sustentável, que pode ser usado. 

Então, foram apresentados vários meios sustentáveis, presidente, para que possa ser 

colocado. E esse outro canudo aqui é um canudo de alumínio que várias pessoas 

estavam falando que é muito caro. Custa um real esse canudo de alumínio, um real. 

Então, isso foi colocado para os senhores. O Júnior deixou muito bem claro que daí se 

tivesse um prazo para se adequar e os canudos não fossem colocados só de um tipo, 

a gente teria o sucesso aqui. Então, a gente conversou bastante e eu gostaria de pedir 

o apoio dos vereadores para que votasse porque a gente não está proibindo... 

somente proibindo canudo de plástico em nossa cidade. Muito obrigado!” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação a Emenda nº 1 ao 

Substitutivo nº 2, de autoria da Comissão de Justiça, Redação e Direitos Humanos. 

Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhum voto contrário, presidente Juvenil 

Silvério.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.” 

Em votação a Emenda nº 1 ao Substitutivo nº 2. Aprovada por unanimidade 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação a Emenda nº 2 ao 

Substitutivo nº 2, de autoria da Comissão de Meio Ambiente. Vereadores favoráveis 

permaneçam como estão e os contrários se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhum voto contrário, presidente Juvenil 

Silvério.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.” 

Em votação a Emenda nº 2 ao Substitutivo nº 2. Aprovada por unanimidade 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação a Emenda nº 3 ao 

Substitutivo nº 2, de autoria do vereador Cyborg. Vereadores favoráveis permaneçam 

como estão e os contrários se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhum voto contrário, presidente Juvenil 

Silvério.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.” 

Em votação a Emenda nº 3 ao Substitutivo nº 2. Aprovada por unanimidade 
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O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o Substitutivo nº 2. 

Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhum voto contrário, presidente Juvenil 

Silvério.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.” 

Em votação o Substitutivo nº 2. Aprovado por unanimidade 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo. 

Justificativa de voto, vereadora Renata Paiva.” 

A vereadora RENATA PAIVA, J. V.:- “Senhor presidente, eu quero aqui primeiramente 

cumprimentar o vereador Rogério Cyborg pela iniciativa e manifestar também o meu 

apoio, o meu voto favorável a esse projeto, porque eu entendo que nós temos que 

realmente mudar conceito. E uma das minhas preocupações com relação a esse 

projeto era com relação à pessoa com deficiência, que poderia ter dificuldade pela falta 

do canudo, mas hoje nós temos no mercado inúmeras outras alternativas que poderão 

ser substituídas por canudos compostos de materiais sustentáveis e que poderão 

atender aí não só à pessoa com deficiência como o idoso, como qualquer outro tipo de 

necessidade. Então fica aqui, vereador Cyborg, desde já o meu voto favorável a esse 

projeto cumprimentando-o pela iniciativa e dizer que realmente nós precisamos mudar 

conceito, porque isso infelizmente é cultural no nosso país e muitas vezes é 

necessária uma legislação para que as coisas aconteçam.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador 

Cyborg.” 

O vereador CYBORG:- “Agradecer a todos os vereadores, tenho certeza que é um 

projeto de grande relevância em nossa cidade, agradecer a palavra da vereadora 

Renata que me antecedeu. Isso também foi uma preocupação num dos debates, 

Renata, que nós colocamos aqui no Art. 3º: ‘Os estabelecimentos comerciais poderão 

garantir o fornecimento de canudos sustentáveis a idosos, pessoas portadoras de 

deficiência – PCD, as pessoas com enfermidades ou lesões bucais, bem como 

àquelas decorrentes de outros traumas que exijam o uso específico de canudos, a 

título gratuito ou oneroso.’ Então, a gente trabalhou bastante, isto também veio de 

sugestão, que você tinha falado com a gente, a própria OAB nos colocou a respeito 

disso, não é? E a professora também que nos ajudou bastante, a professora Valdirene 

e a Fabiana também colocaram bastante, então muito obrigado! É o que você falou: a 

gente tem que hoje mudar os nossos conceitos. Eu tenho certeza que através dessa 
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cultura do canudo nós vamos começar a consumir menos produtos que vão agredir o 

meio ambiente. Muito obrigado!” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador 

Maninho.” 

O vereador MANINHO CEM POR CENTO:- “Senhor presidente, eu também vim aqui 

para parabenizar o nobre colega vereador Cyborg por essa excelente iniciativa aí. Eu 

acho que ele está certo, precisamos mesmo de mudanças, né? Que vê tantos 

problemas que causam os plásticos. E está aí, parabéns, vereador Cyborg, por essa 

bela iniciativa aí, por esse projeto seu aí!” 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 122/2018 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

3620/2018, incluso na pauta, de autoria da vereadora Dulce Rita, que autoriza o Poder 

Executivo a firmar Termo de Cooperação com apicultores locais, para a remoção de 

enxames de abelhas no município de São José dos Campos, e dá outras providências. 

Não havia orador inscrito. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo 

3620/2018. Esse processo possui uma emenda. Em votação a Emenda nº 1. 

Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhuma manifestação presidente, 

nenhum voto contrário.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.” 

Em votação a Emenda nº 1. Aprovada por unanimidade 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo. 

Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhum voto contrário, presidente.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 337/2018 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

8590/2018, incluso na pauta, de autoria do vereador Cyborg e do vereador Fernando 

Petiti, que autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos Campos a instituir a 

Carteira de Identificação do Autista (CIA) e do selo de identificação para veículos e dá 

outras providências. 

Não havia orador inscrito. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo 

8590/2018. Esse processo possui um substitutivo. Em votação o Substitutivo nº 1. 
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Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhuma manifestação.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.” 

Em votação o Substitutivo nº 1. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 414/2018 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

10812/2018, incluso na pauta, de autoria do vereador Juvenil Silvério, que denomina a 

área pública existente na Rua Roberto Carlos dos Santos, no bairro Vila das Flores, de 

Praça Clementina Correa Lemes Silva. 

Não havia orador inscrito. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em discussão o processo 

10812/2018. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se 

manifestem.” 

O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhuma manifestação, presidente Juvenil 

Silvério.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 415/2018 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

10813/2018, incluso na pauta, de autoria do vereador Juvenil Silvério, que denomina a 

área verde existente entre a avenida Antonia Natália Campos de Assis, a rua Edina de 

Pinho Lima e a rua Luiz de Oliveira Ruivo, no bairro Vila das Flores, de Área Verde 

João Rodrigues da Silva. 

Não havia orador inscrito. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo 

10813/2018. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se 

manifestem.” 

O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhum voto contrário, presidente, 

nenhuma manifestação.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 442/2018 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

11464/2018, incluso na pauta, de autoria da vereadora Dulce Rita, que modifica a Lei 

Municipal n° 9.375, de 3 de junho de 2016, que “Fica concedido preferência de uso dos 

assentos no transporte coletivo urbano do Município de São José dos Campos às 

pessoas: obesa, gestante, com deficiência ou mobilidade reduzida, idosa ou com 
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criança no colo e dá outras providências”. 

Não havia orador inscrito. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo 

11464/2018. Esse processo possui duas emendas. Em votação a Emenda nº 1. 

Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhuma manifestação, nenhum voto 

contrário dos vereadores presentes.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.” 

Em votação a Emenda nº 1. Aprovada por unanimidade 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação a Emenda nº 2. 

Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhuma manifestação dos vereadores 

presentes no Plenário.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.” 

Em votação a Emenda nº 2. Aprovada por unanimidade 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo. 

Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhuma manifestação, presidente.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 481/2018 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

12133/2018, incluso na pauta, de autoria do vereador Juvenil Silvério, que denomina a 

rua Quinze, localizada no Conjunto Habitacional Dom Pedro II, de rua Maria Eva de 

Jesus. 

Não havia orador inscrito. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo 

12133/2018. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se 

manifestem.” 

O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhuma manifestação, presidente, 

nenhum voto contrário.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 482/2018 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

12134/2018, incluso na pauta, de autoria do vereador Juvenil Silvério, que denomina a 
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rua Seis, localizada no Conjunto Habitacional Dom Pedro II, no trecho entre a avenida 

Quatro e a avenida. Ângelo Belmiro Pintus, de Rua Onofre Camilo Cardoso. 

Não havia orador inscrito. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo 

12134/2018. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se 

manifestem.” 

O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhuma manifestação do Plenário, 

nenhum voto contrário, presidente Juvenil Silvério.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 517/2018 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

13371/2018, incluso na pauta, de autoria do vereador Fernando Petiti e da vereadora 

Juliana Fraga, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Acolhimento em 

Família Acolhedora de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar, e dá 

outras providências. 

Não havia orador inscrito. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo 

13371/2018. Informo aos senhores vereadores que esse processo possui prazo de 

emendas. Consulto o Plenário sobre o prazo de emendas.” 

O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhuma manifestação, presidente, 

aprovado aqui por unanimidade.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado... Nenhuma 

manifestação, em votação o processo 13371/2018. Vereadores favoráveis 

permaneçam como estão e os contrários se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhuma manifestação do Plenário, 

presidente.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador 

Fernando Petiti.” 

O vereador FERNANDO PETITI:- “Boa tarde, presidente Juvenil! Boa tarde aos 

vereadores, a todos os funcionários da Casa e também a todas as pessoas quem 

acompanham a sessão! Esse é o projeto da Família Acolhedora. São José dos 

Campos vai voltar a ter a Família Acolhedora. Para quem não sabe, é aquele momento 
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que a criança está em momento de risco, ele é retirado da sua família e hoje o destino 

é o abrigo. Com a Família Acolhedora essa criança ela é acolhida por uma família que 

está inscrita nesse programa com um tempo que vai ser determinado por um decreto. 

Isso é muito importante. Poucas pessoas sabem também que essa família pode 

acompanhar o dia a dia dessa criança quando ele voltar para a sua casa. Tem muitos 

casos, né? Como eu falei, em São José dos Campos já tinha, já era permitido a 

Família Acolhedora. Em muitos casos que a gente conhece muitas famílias 

acompanham, até bancam o estudo dessa criança quando ela chega numa idade de 

entrar em faculdade, então acaba tendo um acompanhamento dessa família. Uma 

curiosidade também: São José agora se equipara a outras cidades que já têm esse 

programa, como São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Recife, Belo Horizonte, 

Ourinhos (em São Paulo), Franca, Balneário Camboriú. E tem um fato curioso, né? Na 

cidade de São Bento do Sul, que é em São Cae... Em Santa Catarina. Obrigado, José 

Dimas! É uma cidade de setenta mil habitantes. E o programa lá foi tão bem sucedido 

que o abrigo da cidade fechou. É lógico que a gente não vai comparar uma cidade 

como São Bento com setenta mil habitantes, dez por cento do número de habitantes 

em São José dos Campos, mas mostra que o trabalho, um programa bem feito vai 

fazer diferença na vida de muitas crianças, já que a família que vai depois do momento 

de risco receber o seu filho de volta vai saber que tem uma outra família 

acompanhando. Então, vai ter mais importância a vida dessa criança. Obrigado pela 

votação por unanimidade! Esse projeto eu fiz em parceria com a vereadora Juliana 

Fraga, a gente já tinha conversado sobre isso lá no passado, e vai ser um momento 

interessante para as famílias que já faziam, vão retornar, já encontrei com alguns 

amigos que faziam e têm interesse de voltar a ser Família Acolhedora, como outras 

aqui, até a vereadora Flávia Carvalho já falou do seu interesse. Vai ser muito bacana! 

Obrigado!” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o requerimento do 

processo 13544/2018, o número do requerimento 4654/2018. Vereadores favoráveis 

permaneçam como estão e os contrários se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhuma votação contrária, presidente 

Juvenil Silvério.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.” 

Em votação o requerimento nº 4654/2018 constante do processo nº 13544/2018, 

incluso na pauta, de autoria do vereador Robertinho da Padaria, que solicita a 
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realização de Cerimônia de Posse da Mesa Diretora eleita para o biênio 2019/2020. 

Aprovado por unanimidade 

Às 15h11min encerrou-se o processo de votação. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador Lino 

Bispo.” 

Passou-se ao horário do Grande Expediente. 

Neste momento, ocupa a tribuna para fazer uso da palavra (conf. Art. 137, Inciso I, do 

Regimento Interno) o primeiro orador inscrito, vereador Lino Bispo, pelo prazo 

regimental de vinte e cinco minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificador: 340030003300360039003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                              (ANAIS)                                            33 

CMSJC-001 – 80ª Sessão Ordinária – 18.12.2018 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  18.12.2018 

Na tribuna, o vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, senhores vereadores, 

público aqui presente na galeria. Eu estava inscrito para falar na sessão do Pinga-

Fogo, mas em virtude de três sessões seguidas... Ainda tem mais uma sessão, né? Eu 

quero assim, encerrando os trabalhos de mais um ano aqui nessa Casa Legislativa, 

primeiramente assim agradecer a Deus por tudo que Ele nos concedeu para que a 

gente pudesse estar aqui mais um ano trabalhando todos os dias, presentes aqui 

nesse Plenário. Faltei duas sessões por questão de saúde, não é? Mas, graças a 

Deus, presente em quase todas as sessões. A minha família sempre ela acompanha o 

meu trabalho. E, digo aos senhores, a família do vereador sofre muito com tantas 

situações que às vezes não mereciam passar. E isso com certeza na minha casa é 

bastante difícil porque a gente tem um trabalho, uma história, e estou há vinte anos na 

vida pública, fui eleito a primeira vez em 96 e graças a Deus sempre pautei a minha 

conduta nesta Casa Legislativa, também lá na outra Câmara, a Câmara antiga, com 

muita coerência diante daquilo que eu aprendi dos meus pais. Lá, naquela primeira 

legislatura, tivemos uma situação difícil para o Legislativo, na qual eu fazia parte na 

época da Comissão de Ética e o relator era o vereador Hélio Nishimoto. E existia 

naquela Casa uma situação com o ex-vereador Santos Neves na qual aquela 

comissão, na época, sugeriu ao Plenário que pudesse abrir uma Comissão 

Processante, por pedido do vereador Hélio Nishimoto. Na época não foi aprovado, por 

oito a doze votos. E sempre a minha conduta foi de tratar a coisa pública com muita 

seriedade, com muita transparência. E tenho sofrido bastante esses últimos dias com 

um fato que ocorreu nesta Casa que as redes sociais hoje, muitas das vezes de uma 

forma sem responsabilidade acabam colocando todos os vereadores em situações 

difíceis. E a nossa família sofre muito com muitas coisas que a rede social acaba 

fazendo lixo na sua comunicação. Eu quero aqui deixar claro nesta última sessão do 

ano de que, independente daquilo que se afirmam ou daquilo que se ouve na prática, 

na realidade, o vereador Lino Bispo não participa, não participou e nem participará de 

qualquer ato que possa vir trazer uma dúvida sobre a questão da transparência, das 

coisas tratadas com seriedade, principalmente com a verdade. Então quero aqui deixar 

claro para as pessoas que tentam desmerecer o trabalho do vereador, tenta colocar o 

vereador, o Legislativo em questionamentos, que eles pudessem ter mais 

responsabilidades quando eles usam falar com outras pessoas. Então deixar claro aqui 

nesta sessão de que a minha conduta nessa Casa sempre será pautada por uma 

consciência tranquila e clara que eu tenho dos atos e da responsabilidade que eu 
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tenho com o meu eleitor, com o joseense. E deixar aqui aos senhores: encerrando 

essa última sessão, muda-se todas as comissões e eu quero assim dizer aos 

companheiros que assumem outras funções nas próximas comissões que daqui a 

pouco serão votadas, que cada um possa continuar fazendo seu trabalho como 

sempre nós nos propomos, como sempre nós estamos aqui por fazer, prezando pela 

lisura, pela confiança que o povo da nossa cidade nos pede, nos exige e merece que 

nós façamos. Então deixar aqui as minhas palavras de agradecimento a todos os 

funcionários desta Casa que mais um ano estivemos juntos, aos colegas vereadores 

que mais um ano de trabalho estivemos juntos, dizer a cada um de vocês que o meu 

respeito por cada um de vocês ele é muito grande e eu sei dos ônus que nós temos 

por ter essa responsabilidade que nós temos dada pelo povo da nossa cidade. Então 

eu quero aqui agradecer de coração a todas as pessoas que nós nos relacionamos 

neste ano e pedir desculpa por aquelas situações que às vezes a gente no calor das 

discussões a gente às vezes tem uma palavra que não cai bem de repente, ofende, 

até tive recentemente com a vereadora Dulce Rita, mas depois pedi desculpas a ela, 

não é? E ela prontamente me atendeu. E dizer que, finalizando esse ano de 2018, eu 

só tenho que agradecer a Deus por tudo que nós realizamos nesse ano. Muito 

obrigado!” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Passaremos ao instante de 

silêncio solicitado pelo vereador Maninho Cem Por Cento pelo passamento do senhor 

Walter de Souza e Jerceu Leonel Ribeiro.” 

A seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem 

póstuma à memória dos senhores Walter de Souza e Jerceu Leonel Ribeiro. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Nada mais havendo a tratar, 

está encerrada a sessão, informando aos vereadores que daremos início à 5ª Sessão 

Extraordinária na sequência do encerramento desta sessão.” 

Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO, 

declarou encerrada a presente sessão ordinária, o que se deu às 15h18min.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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