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SEXAGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

8 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

 

PRESIDENTE: JUVENIL SILVÉRIO e CYBORG 

SECRETÁRIO: MANINHO CEM POR CENTO e 

CYBORG 
 

 

Aberta a sessão, às 17h57min, o sr. secretário ad hoc, ver. Maninho Cem Por Cento, 

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

vers.: ROBERTINHO DA PADARIA (PPS), RENATA PAIVA (PSD), FLÁVIA 

CARVALHO (PRB), MARCÃO DA ACADEMIA (PTB), LINO BISPO (PR), SÉRGIO 

CAMARGO (PSDB), FERNANDO PETITI (MDB), WAGNER BALIEIRO (PT), JUVENIL 

SILVÉRIO (PSDB), MANINHO CEM POR CENTO (PTB) e AMÉLIA NAOMI (PT). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: DR. ELTON (MDB) 

– 17h57min, CYBORG (PV) – 18 horas, DULCE RITA (PSDB) – 18h02min, JULIANA 

FRAGA (PT) – 18h04min, PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PRP) – 18h04min, 

ESDRAS ANDRADE (SD) – 18h05min, WALTER HAYASHI (PSC) – 18h06min, JOSÉ 

DIMAS (PSDB) – 18h08min, ROBERTO DO ELEVEN (PRB) – 18h14min e VALDIR 

ALVARENGA (SD) – 18h29min. 

 

 

Às 17h57min, 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. 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). A 
seguir, o sr. secretário ad hoc, ver. Maninho Cem Por Cento, 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. Os trabalhos são suspensos. 
Reaberta a sessão, continuando na presidência o ver. JUVENIL SILVÉRIO, e assume a 
secretaria dos trabalhos o ver. Cyborg. 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 122/2017 constante do processo nº 
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3561/2017, do ver. Dr. Elton, que concede isenção do Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza –  ISS às clínicas de hemodiálise que atendam preponderantemente 
pacientes oriundos do Sistema Único de Saúde – SUS; do Projeto de Lei nº 306/2017 
constante do processo nº 9009/2017, do ver. Dr. Elton, que concede prêmio à pessoa que 
comunicar às autoridades competentes a prática de crime contra a Administração Pública 
Municipal, de que resulte a efetiva recuperação de valores ao Erário; 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; do Projeto de Lei nº 260/2018 constante 
do processo nº 6577/2018, do ver. Fernando Petiti, da ver.ª Dulce Rita e do ver. Dr. Elton, 
que dispõe sobre a proibição pelos profissionais da área de saúde, que atuam na rede 
municipal de saúde, do uso de equipamentos de proteção individual, como jalecos e 
aventais, fora do ambiente de trabalho, e dá outras providências; e do Projeto de Lei nº 
394/2018 constante do processo nº 10229/2018, da ver.ª Flávia Carvalho, que autoriza o 
Poder Executivo a instituir o Programa Mãe Joseense no âmbito do Município e dá outras 
providências; e, ainda, o pedido de inclusão na pauta para leitura do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 39/2018 constante do processo nº 11372/2018, do ver. José Dimas, que 
concede o título de Cidadão Joseense ao Dr. Fernando Callera; do Projeto de Lei nº 
436/2018 constante do processo nº 11373/2018, do ver. José Dimas, que institui e inclui 
no Calendário Oficial de Festas e Comemorações do Município de São José dos Campos 
a Copa Norte de Futebol, a ser realizada no primeiro semestre do ano; e do Projeto de nº 
437/2018 constante do processo nº 11377/2018, do ver. Valdir Alvarenga, que denomina a 
Rua 15, do Loteamento Residencial Pinheirinho dos Palmares II, de Rua Sebastião de 
Faria; e a inclusão para votação da tramitação da Emenda nº 1 (protocolada fora do 
prazo) ao Projeto de Lei nº 394/2018 constante do processo nº 10229/2018, da ver.ª 
Flávia Carvalho, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa Mãe Joseense no 
âmbito do Município e dá outras providências. Submetida à apreciação do Plenário foi 
aprovada por unanimidade a proposta de antecipação da sessão ordinária do dia 15 de 
novembro de 2018 para o dia 13 de novembro de 2018, após a sessão dedicada ao 
Expediente (req. 3413/2018 – processo nº 11390/2018 – autoria: ver. Juvenil Silvério). Às 
18h51min inicia-se o processo de votação. Submetida à apreciação do Plenário foi 
aprovada por unanimidade a inclusão para tramitação da Emenda nº 1 ao Projeto de Lei 
nº 394/2018 constante do processo nº 10229/2018, da ver.ª Flávia Carvalho, que autoriza 
o Poder Executivo a instituir o Programa Mãe Joseense no âmbito do Município e dá 
outras providências. A seguir, o sr. secretário, ver. Cyborg, procede à leitura dos 
processos inclusos, a saber: “Processo nº 11372/2018 – Projeto de Decreto Legislativo nº 
39/2018, do ver. José Dimas, que concede o Título de Cidadão Joseense ao doutor 
Fernando Callera – Comissão Justiça – Rito Ordinário – Término do prazo para Emendas: 
26 de novembro de 2018; Processo nº 11373/2018 – Projeto de Lei nº 436/2018, do ver. 
José Dimas, que ‘institui e inclui no Calendário Oficial de Festas e Comemorações do 
Município de São José dos Campos a Copa Norte de Futebol, a ser realizada no primeiro 
semestre do ano’ – Comissão Justiça – Rito Ordinário – Término do prazo para Emendas: 
26 de novembro de 2018; e Processo nº 11377/2018 – Projeto de Lei nº 437/2018, do ver. 
Valdir Alvarenga, que ‘denomina a Rua 15, do Loteamento Residencial Pinheirinho dos 
Palmares II, de rua Sebastião de Faria’ – Comissão Justiça – Rito ordinário – Término do 
prazo para Emendas: 26 de novembro de 2018’. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 7/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 3165/2018, da 
ver.ª Dulce Rita, que denomina a sala da TV Câmara, na Câmara Municipal de São José 
dos Campos, de Sala Jornalista Dailor Pinto Varela. Não havia orador inscrito. Em votação 
o Projeto. Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 
186/2018 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 4851/2018, da ver.ª Dulce Rita, que modifica 
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a Lei Municipal nº 8.940, de 16/05/2013, que dispõe sobre ruídos urbanos e proteção do 
bem-estar e do sossego público no âmbito do município de São José Dos Campos, e dá 
outras providências. Não havia orador inscrito. O sr. presidente, ver. JUVENIL SILVÉRIO, 
informa que o Substitutivo nº 1 foi retirado. Em votação a Emenda nº 1 ao Substitutivo nº 
2. Aprovada por unanimidade. Em votação o Substitutivo nº 2. Aprovado por 
unanimidade. Às 18h53min encerra-se o processo de votação. Assume a presidência 
o ver. CYBORG, que dá continuidade aos trabalhos. A seguir, os presentes, em pé, 
procedem a um minuto de silêncio em homenagem póstuma à memória das sr.ªs Maria 
Nunes Beraldo Guratti e Kikue Hashimoto e do sr. Milton Valim Rodrigues Filho. Nada 
mais havendo a ser tratado, o sr. presidente, ver. CYBORG, declara encerrada a presente 
sessão ordinária, o que se deu às 19h42min. Para constar, lavrar-se-á esta ata que será 
arquivada depois de cumpridas as formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PRESIDENTE  SECRETÁRIO 

 


