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OCTOGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA  

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA  

18 DE DEZEMBRO DE 2018  
 

 

PRESIDENTE:  JUVENIL SILVÉRIO e 

MANINHO CEM POR CENTO  

SECRETÁRIO: CYBORG e JOSÉ DIMAS 
 

 

Aberta a sessão, às 11h21min, o sr. secretário, ver.  Cyborg, procede à verificação de 

presença e constata a presença, em Plenário, dos seguintes vers.: 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 ver. WAGNER BALIEIRO (PT). 

 

 

Às 11h21min, havendo número regimental, o sr. presidente, ver. 
JUVENIL SILVÉRIO, 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. A requerimento verbal formulado 
pelo ver. José Dimas, o Plenário, consultado, aprova por unanimidade o pedido de 
supressão da leitura do inteiro teor das matérias submetidas à apreciação do Plenário; 
bem como o pedido de adiamento, por uma sessão, do Projeto de Lei nº 210/2017 
constante do processo nº 6170/2017, do ver. 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, do ver. 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, do ver. Fernando Petiti e da ver.ª 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, do ver. Juvenil Silvério, 
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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, do ver. 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, do ver. 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, da ver.ª 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; 337/2018 constante do processo nº 8590/2018, do ver. Cyborg e 
do ver. 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, do ver. 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, do ver. 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, da ver.ª 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, do ver. 
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, do 
ver. 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, do ver. 
Fernando Petiti e da ver.ª 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. A seguir, o sr. secretário, ver. 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 – 
Projeto de Lei nº 517/2018, do ver. Fernando Petiti e da ver.ª 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’ – Comissões de 
Justiça e Promoção Social – Rito Ordinário – Término do prazo para emendas: 30 de 
janeiro de 2019; Processo nº 13482/2018 – Projeto de Lei nº 518/2018, do ver. Juvenil 
Silvério, que ‘denomina o campo de futebol do Jardim Santa Júlia de Campo de Futebol 
Willian Sene dos Santos ‘Willian Sene’’ – Comissão de Justiça – Rito Ordinário – Término 
do prazo para emendas: 30 de janeiro de 2019; Processo nº 13483/2018 – Projeto de 
Decreto Legislativo nº 42/2018, do ver. Juvenil Silvério, que ‘dispõe sobre a concessão de 
Homenagem aos 40 anos de Fundação do Paço Municipal, a ser comemorada em 
dezembro de 2019’ – Comissão de Justiça – Rito Ordinário – Término do prazo para 
emendas: 30 de janeiro de 2019.” Os trabalhos são suspensos. Reaberta a sessão, 
continuando na presidência o ver. JUVENIL SILVÉRIO, e assume ad hoc a secretaria dos 
trabalhos o ver. José Dimas. A requerimento verbal formulado pela ver.ª Dulce Rita, o 
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Plenário, consultado aprova 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, do ver. Cyborg, do ver. Fernando 
Petiti, da ver.ª  Dulce Rita e do ver. Marcão da Academia, que autoriza a Prefeitura 
Municipal de São José dos Campos a instituir a Carteira de Identificação do Autista (CIA). 
A seguir, o sr. secretário ad hoc, ver. José Dimas, procede à leitura do processo, a saber: 
“Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei 337/2018 constante do processo nº 8590/2018, do ver. 
Cyborg, do ver. Fernando Petiti, da ver.ª Dulce Rita e do ver. Marcão da Academia, que 
‘autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos Campos a instituir a Carteira de 
Identificação do Autista (CIA)’. Comissões de Justiça, Economia e Saúde – Rito Ordinário 
– Término do prazo para emendas: 30/01/2019”. Os trabalhos são suspensos. Reaberta a 
sessão, continuando na presidência o ver. JUVENIL SILVÉRIO, e assume a secretaria 
dos trabalhos o ver. Cyborg. O sr. presidente, ver. JUVENIL SILVÉRIO, informa que, nos 
termos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma simbólica (conforme o artigo 
145 § 6.º – III do Regimento Interno da Câmara Municipal). 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 12661/2018, 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. Ocupa a tribuna o ver. Wagner Balieiro, que concede aparte à ver.ª Amélia 
Naomi.  Encaminha a votação o ver. Sérgio Camargo. Assume a presidência o ver. 
MANINHO CEM POR CENTO, que dá continuidade aos trabalhos. Encaminham a 
votação o ver. Juvenil Silvério, a ver.ª Amélia Naomi, o ver. Lino Bispo, o ver. Wagner 
Balieiro e o ver. Walter Hayashi. Reassume a presidência o ver. JUVENIL SILVÉRIO, que 
dá continuidade aos trabalhos. Às 14h43min inicia-se o processo de votação. Em 
votação o Projeto. Aprovado com três votos contrários. Justifica o voto o ver. Sérgio 
Camargo. 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, da ver.ª 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. Em votação a Emenda nº 1. 
Aprovada por unanimidade. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. EM 
DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 468/2018 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 
11997/2018, do ver. Sérgio Camargo, que denomina a Rua 1, localizada no Loteamento 
Dom Pedro II, de Rua Maestro Nelson Hugo Pinto. Ocupa a tribuna o ver. Sérgio 
Camargo. Em votação a Emenda nº 1. Aprovada por unanimidade.  Em votação o 
Projeto. Aprovado por unanimidade. A requerimento verbal formulado pelo ver. José 
Dimas o Plenário, consultado, aprova 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, do ver. 
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 ver. Walter Hayashi (titular), do 
ver. Cyborg (1º suplente) e do ver. Dr. Elton (2º suplente) para comporem o Conselho 
Deliberativo da Fundação Cultural Cassiano Ricardo – biênio 2019/2020 (conf. Doc. 
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Diversos nº 921/2018 – processo nº 13348/2018); e a indicação da ver.ª Dulce Rita 
(titular), do ver. Marcão da Academia (1º suplente) e do ver. 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, do ver. 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. Ocupa a tribuna o ver. Cyborg. Em votação a Emenda nº 1 ao 
Substitutivo nº 2. Aprovada por unanimidade. Em votação a Emenda nº 2 ao Substitutivo 
nº 2. Aprovada por unanimidade. Em votação a Emenda nº 3 ao Substitutivo nº 2. 
Aprovada por unanimidade. Em votação o Substitutivo nº 2. Aprovado por 
unanimidade. Justifica o voto a ver.ª Renata Paiva. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE 
LEI Nº 122/2018 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 3620/2018, incluso na pauta, da ver.ª 
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. Em votação a Emenda nº 1. 
Aprovada 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, do ver. Cyborg e do ver. 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. 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, do ver. 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. 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, do ver. 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. 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, da ver.ª 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”. Não havia orador inscrito. Em votação a 
Emenda nº 1. Aprovada por unanimidade. Em votação a Emenda nº 2. Aprovada 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, do ver. Juvenil Silvério, que denomina a rua Quinze, localizada no Conjunto 
Habitacional Dom Pedro II, de rua Maria Eva de Jesus. Não havia orador inscrito. 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, do ver. 
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. Não havia orador inscrito. 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, do ver. Fernando Petiti e da ver.ª Juliana 
Fraga, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Acolhimento em Família 
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Acolhedora de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar, e dá outras 
providências. Não havia orador inscrito. Em votação o Projeto. Aprovado por 
unanimidade. Em votação o requerimento nº 4654/2018 constante do processo nº 
13544/2018, incluso na pauta, do ver. Robertinho da Padaria, que solicita a realização de 
Cerimônia de Posse da Mesa Diretora eleita para o biênio 2019/2020. Aprovado por 
unanimidade. Às 15h11min encerra-se o processo de votação. Deu-se início ao 
horário do Grande Expediente. Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra (conf. Art. 137, 
Inciso I, do Regimento Interno) o primeiro orador inscrito, ver. Lino Bispo, pelo prazo 
regimental de vinte e cinco minutos. A seguir, os presentes, em pé, procedem a um 
minuto de silêncio em homenagem póstuma à memória do sr. Walter de Souza e do sr. 
Jerceu Leonel Ribeiro. O sr. presidente, ver. JUVENIL SILVÉRIO, informa aos vereadores 
que a 5ª Sessão Extraordinária iniciará no encerramento desta sessão. Nada mais 
havendo a ser tratado, o sr. presidente, ver. JUVENL SILVÉRIO, declara encerrada a 
presente sessão ordinária. Isto se deu às 15h18min. Para constar, lavrar-se-á esta ata 
que será arquivada depois de cumpridas as formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.- 
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