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SEPTUAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

13 DE NOVEMBRO DE 2018 

 

 

PRESIDENTE: JUVENIL SILVÉRIO 

SECRETÁRIO: CYBORG 
 

 

Aberta a sessão, às 19h30min, o sr. secretário, ver. Cyborg, procede à verificação de 

presença e constata a presença, em Plenário, dos seguintes vers.: AMÉLIA NAOMI 

(PT), CYBORG (PV), DR. ELTON (MDB), DULCE RITA (PSDB), ESDRAS ANDRADE 

(SD), FERNANDO PETITI (MDB), FLÁVIA CARVALHO (PRB), JOSÉ DIMAS (PSDB), 

JULIANA FRAGA (PT), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), LINO BISPO (PR), MANINHO 

CEM POR CENTO (PTB), MARCÃO DA ACADEMIA (PTB), PROFESSOR 

CALASANS CAMARGO (PRP), RENATA PAIVA (PSD), ROBERTINHO DA PADARIA 

(PPS), ROBERTO DO ELEVEN (PRB), SÉRGIO CAMARGO (PSDB), VALDIR 

ALVARENGA (SD), WAGNER BALIEIRO (PT) e WALTER HAYASHI (PSC). 

 

 

Às 19h30min, 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, 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. 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 47/2015 constante do processo nº 
1683/2015, do ver. Walter Hayashi, que autoriza a Prefeitura Municipal instalar banheiros 
químicos nas feiras livres nos horários que menciona e dá outras providências; do Projeto 
de Lei nº 220/2018 constante do processo nº 5528/2018, do ver. Fernando Petiti, que 
autoriza o Poder Executivo a implantação e operacionalização do uso de drones para o 
apoio às ações de segurança comunitária da Guarda Civil Municipal no município de São 
José dos Campos; e do Projeto de Lei nº 398/2018 constante do processo nº 10347/2018, 
do ver. Fernando Petiti, que institui no Município de São José dos Campos o Banco de 
Ideias Legislativas, e dá outras providências; e, ainda, o pedido de inclusão na pauta para 
leitura do Projeto de Lei nº 447/2018 constante do processo nº 11547/2018, do ver. 
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Fernando Petiti, que altera a Lei 8.280, de 15 de dezembro de 2010, que denomina a 
Avenida Um do Residencial Frei Galvão de Avenida das Oliveiras; do Projeto de Lei nº 
448/2018 constante do processo nº 11548/2018, do ver. Juvenil Silvério, que dispõe sobre 
instalação de câmeras de segurança nas escolas e dá providências; e do Projeto de Lei nº 
449/2018 constante do processo de nº 11582/2018, do ver. Juvenil Silvério, que altera a 
Lei nº 3.970, de 29 de maio de 1991, que dispõe sobre a organização de funcionamento 
das feiras-livres. A seguir, o sr. secretário, ver. Cyborg, procede à leitura dos processos, a 
saber: “Processo nº 11547/2018 – Projeto de Lei nº 447/2018, do ver. Fernando Petiti, que 
‘altera a Lei 8.280, de 15 de dezembro de 2010, que ‘denomina a Avenida Um do 
Residencial Frei Galvão de Avenida das Oliveiras’’ – Comissão: Justiça – Rito Ordinário – 
Término do prazo para Emendas: 29 de novembro de 2018; Processo nº 11548/2018 – 
Projeto de Lei nº 448/2018, do ver. Juvenil Silvério, que ‘dispõe sobre instalação de 
câmeras de segurança nas escolas e dá providências’ – Comissões: Justiça, Economia e 
Educação – Rito Ordinário – Término do prazo para emendas 29 de novembro de 2018; e 
Processo nº 11582/2018 – Projeto de Lei nº 449/2018, do ver. Juvenil Silvério, que ‘altera 
a Lei nº 3.970, de 29 de maio de 1991, que ‘dispõe sobre a organização de funcionamento 
das feiras livres’ – Comissões: Justiça, Economia e Planejamento Urbano – Rito Ordinário 
– Término do prazo para emendas: 29 de novembro de 2018”. Em exame propositura 
em regime de urgência para apreciação em turno único. EM DISCUSSÃO O 
PROJETO DE LEI Nº 429/2018 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 1158/2018, do Poder 
Executivo, que extingue cargos em comissão, de livre provimento, na estrutura da 
Administração Pública Direta de São José dos Campos e dá outras providências. Não 
havia orador inscrito. A seguir, o sr. presidente, ver. JUVENIL SILVÉRIO, informa que a 
Emenda nº 1 e a Emenda nº 1 foram rejeitadas pelas Comissões. Às 19h46min inicia-se 
o processo de votação. Em votação a Emenda nº 3. Aprovada com quatro votos 
contrários. Em votação o Projeto. Aprovado com quatro voto contrários. Em exame 
propositura em tramitação ordinária para apreciação em turno inicial. EM 
DISCUSSÃO A PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 4/2018 CONSTANTE DO 
PROCESSO Nº 10826/2018, do Poder Executivo, que altera o artigo 155 da Lei Orgânica 
do Município. Não havia orador inscrito. Em votação a Proposta de Emenda à Lei 
Orgânica nº 4. Aprovada por unanimidade em primeira discussão. Em exame 
propositura em tramitação ordinária para apreciação em turno único. EM 
DISCUSSÃO O 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. Não havia 
orador inscrito. Em votação a Emenda nº 1. Aprovada por unanimidade. Em votação o 
Projeto. Aprovado por unanimidade. Às 19h49 encerra-se o processo de votação. A 
seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem póstuma 
à memória da sr.ª Etuko Koga e dos srs. José Jacintho da Cruz, Sebastião Aparecido dos 
Santos, Clóves Manoel Barbosa, José Carlos Ferreira Simi e José Alves da Silva. Nada 
mais havendo a ser tratado, o sr. presidente, ver. JUVENIL SILVÉRIO, declara encerrada 
a presente sessão ordinária, o que se deu às 19h51min. Para constar, lavrar-se-á esta ata 
que será arquivada depois de cumpridas as formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 
 
 
 
 
 
 

 

PRESIDENTE  SECRETÁRIO 
 


