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SEPTUAGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 17h58min, o senhor secretário ad hoc, vereador Marcão da 

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

seguintes vereadores: RENATA PAIVA (PSD), AMÉLIA NAOMI (PT), FLÁVIA 

CARVALHO (PRB), MARCÃO DA ACADEMIA (PTB), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), 

SÉRGIO CAMARGO (PSDB), MANINHO CEM POR CENTO (PTB) e ROBERTINHO 

DA PADARIA (PPS). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vereadores, nos seguintes horários: 

PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PRP) – 17h58min, ESDRAS ANDRADE (SD) 

– 17h59min, WAGNER BALIEIRO (PT) – 18horas, JOSÉ DIMAS (PSDB) – 18horas, 

LINO BISPO (PR) – 18h02min, DR. ELTON (MDB) – 18h04min, DULCE RITA (PSDB) 

– 18h06min, JULIANA FRAGA (PT) – 18h06min, ROBERTO DO ELEVEN (PRB) – 

18h13min, CYBORG (PV) – 18h13min, VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h16min e 

WALTER HAYASHI (PSC) – 18h33min. 

 

 

Às 17h58min, 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:- “Informo a todos os presentes 

que, nos termos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma simbólica. 

Solicito ao nobre vereador Marcão da Academia que faça a leitura dos processos 

novos para ciência dos senhores vereadores.” 

Neste momento, o senhor secretário ad hoc, vereador Marcão da Academia, procede à 

leitura do Item I da pauta – Projetos novos a serem lidos – designação às Comissões 
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Permanentes – fixação dos respectivos prazos para apresentação de Emendas. 

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

Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público 

aqui presente, também colegas vereadores e funcionários desta Casa! Senhor 

presidente, eu peço primeiro a supressão da leitura dos processos constantes na 

pauta de hoje, por serem de conhecimento de todos os vereadores. Peço, ainda, o 

adiamento, por uma sessão, de alguns processos: primeiro o processo, de autoria do 

vereador Fernando Petiti, 992 de 2018 – Projeto de Lei 30 de 2018; também, por uma 

sessão, o processo de autoria da vereadora Dulce Rita, processo 3620 de 2018 – 

Projeto de Lei 122; e, de autoria também da vereadora Dulce Rita, o processo 9661 de 

2018 – PL 377 de 2018. Por hora, senhor presidente, são essas nossas solicitações. 

Obrigado! Ah, sim! Em tempo, senhor presidente, gostaria de pedir o adiamento... 

Senhor presidente, em tempo, por uma sessão também peço para adiar, de autoria do 

vereador Sérgio Camargo, o processo 11313/2018 – Projeto de Decreto Legislativo 37 

de 2018. E solicito também a inclusão somente para leitura dos processos, de autoria 

do vereador Maninho Cem Por Cento, processo 12650/2018 – PL 497 de 2018; 

também, do vereador Maninho Cem Por Cento, o processo 12651/2018 – PL 

498/2018; e também para leitura o processo 12661/2018 – Projeto de Lei 499 de 2018. 

Solicito a inclusão ainda para leitura e votação da tramitação do substitutivo 

protocolado fora de prazo, de autoria do vereador Marcão da Academia, Substitutivo nº 

1 ao processo 9042/2018 – Projeto de Lei nº 347/2018. 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 ad hoc, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma 

manifestação, senhor 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 adiamento, por uma 

sessão, do Projeto de Lei nº 30/2018 constante do processo nº 992/2018, de autoria do 

vereador Fernando Petiti, que autoriza o Poder Executivo a criar a função de Agente 

Fiscal de Proteção ao Animal doméstico e domesticado, e dá outras providências; do 
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Projeto de Lei nº 122/2018 constante do processo nº 3620/2018, 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; do Projeto de Lei nº 377/2018 constante 

do processo nº 9661/2018, de autoria da vereadora Dulce Rita, que autoriza o Poder 

Executivo a implementação de Comitês de Prevenção e Solução de Disputas em 

contratos administrativos continuados celebrados pela Prefeitura de São José dos 

Campos; e do Projeto de Decreto Legislativo nº 37/2018 constante do processo nº 

11313/2018, de autoria do vereador Sérgio Camargo, que concede o Título de Cidadão 

Joseense ao Padre Ernesto Cunha; e, ainda, o pedido de inclusão para leitura do 

Projeto de Lei nº 497/2018 constante do processo nº 12650/2018, de autoria do 

vereador Maninho Cem Por Cento, que institui o Programa de Atendimento Médico, 

nas creches municipais e conveniadas de São José dos Campos e dá outras 

providências; do Projeto de Lei nº 498/2018 constante do processo nº 12651/2018, de 

autoria do vereador Maninho Cem Por Cento, que institui como Política Pública o 

Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência no Município de São 

José dos Campos e dá outras providências; e do Projeto de Lei nº 499/2018 constante 

do processo nº 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; e o 

pedido de inclusão para leitura e votação da tramitação do Substitutivo nº 1 

(protocolado fora do prazo) ao processo nº 347/2018 constante do processo nº 

9042/2018, de autoria do vereador Marcão da Academia, que autoriza o Poder 

Executivo a elaborar o Plano de Atendimento Humanizado para Gestantes no âmbito 

do município de São José dos Campos.  

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Peço ao vereador Marcão da 

Academia que faça a leitura do processo novo solicitado pelo vereador José Dimas.” 

O senhor secretário ad hoc, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Leitura dos novos 

processos incluídos: ‘Processo nº 12650/2018 – Projeto de Lei nº 497/2018, de autoria 

do vereador Maninho Cem Por Cento, institui o Programa de Atendimento Médico nas 

creches municipais e conveniadas de São José dos Campos e dá outras providências. 

Comissões: Justiça, Economia e Saúde – Rito Ordinário – Término do prazo para 

emendas: 20/12/2018; Processo nº 12651/2018 – Projeto de Lei nº 498/2018, de 

autoria do vereador Maninho Cem Por Cento, institui como Política Pública o Programa 
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Educacional de Resistência às Drogas e a Violência no Município de São José dos 

Campos e dá outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Educação – Rito 

Ordinário – Término do prazo para emendas: 20/12/2018; Processo nº 12661/2018 – 

Projeto de Lei nº 499/2018, de autoria do Poder Executivo, desafeta as áreas de 

domínio público municipal que especifica, classifica-as como bens dominicais e 

autoriza o município a permutá-las com áreas de propriedade de particulares. 

Comissões: Justiça, Economia e Planejamento Urbano – Rito Urgente – Término do 

prazo para emendas: 13/12/2018.’ Também a inclusão para leitura e votação da 

tramitação do substitutivo protocolado fora do prazo: ‘Substitutivo nº 1 ao processo nº 

9042/2018 – Projeto de Lei nº 347/2018, de autoria do vereador Marcão da Academia, 

autoriza o Poder Executivo a elaborar o Plano de Atendimento Humanizado para 

Gestantes no âmbito do Município de São José dos Campos. Comissões: Justiça e 

Saúde – Rito Ordinário – Término do prazo para emendas: 20/12/2018’” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação... Informo a todos os 

vereadores que passaremos ao processo de votação.” 

Passou-se ao processo de discussão. 

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

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 293/2018 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

7260/2018, de autoria do vereador Juvenil Silvério, que denomina a rua Dezesseis, 

localizada no loteamento Setville Altos de São José, de rua Ciniro Pires de Morais. 

Não havia orador inscrito. 

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

7260/2018. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se 

manifestem.” 

O senhor secretário ad hoc, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhum voto 

contrário, senhor presidente.” 

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

Às 18h14min iniciou-se o processo de votação. 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 294/2018 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

7261/2018, de autoria do vereador Juvenil Silvério, que denomina a rua Dezessete, 

localizada no loteamento Setville Altos de São José, de rua Lúcia Maria Pires de 

Morais. 

Não havia orador inscrito. 
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O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo 

7261/2018. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se 

manifestem.” 

O senhor secretário ad hoc, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhum voto 

contrário, senhor presidente.” 

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

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 418/2018 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

10830/2018, de autoria do vereador José Dimas, que denomina a rua Seis, localizada 

no Loteamento Alto dos Ypês, de rua Angelino Moreira da Silva. 

Não havia orador inscrito. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo 10830. 

Esse processo possui uma Emenda. Em votação a Emenda nº 1. Vereadores 

favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.” 

O senhor secretário ad hoc, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma 

manifestação contrária, senhor presidente.” 

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

Emenda nº 1.” 

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 ad hoc, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhum voto 

contrário, senhor presidente.” 

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

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 433/2018 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

11306/2018, de autoria do vereador Cyborg, que autoriza a Prefeitura Municipal de 

São José dos Campos a determinar a execução do Hino Nacional Brasileiro nas 

escolas do Ensino Fundamental da Rede Pública Municipal de Ensino e dá outras 

providências. 

Não havia orador inscrito. 

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

11306/2018. Esse processo possui uma Emenda. Em votação a Emenda nº 1. 

Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.” 
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O senhor secretário ad hoc, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma 

manifestação contrária, senhor presidente.” 

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 ad hoc, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhum voto 

contrário, senhor 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 autor 

da proposta, Rogério Cyborg.” 

O vereador CYBORG:- “Boa noite, vereadores! Muito obrigado... Boa noite ao público 

aqui presente, imprensa! Quero agradecer a todos os vereadores porque esse projeto 

agora em nossas escolas municipais de nossa cidade a partir do ano de 2019 teremos 

a execução do Hino Nacional Brasileiro. Então, retornaremos agora a ter a civilidade 

em nossas escolas municipais. Então, quero agradecer aqui a todos os vereadores 

que votaram esse projeto por unanimidade aqui, que a partir de 2019 teremos a 

execução do Hino Nacional Brasileiro em nossas escolas. Muito obrigado, presidente!” 

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

Bispo.” 

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

Cyborg por essa iniciativa, votei favorável, mas queria também dizer ao vereador que a 

minha insatisfação é que como... cantar o Hino Nacional foi um projeto de lei 

obrigatório. Instituir que as escolas comemorem o Dia da Mãe e o Dia dos Pais 

infelizmente não é obrigatório, fica a deus-dará, e não está acontecendo isso. Portanto, 

o Hino Nacional está acima da mãe e do pai nas escolas da nossa cidade.” 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 437/2018 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

11377/2018, de autoria do vereador Valdir Alvarenga, que denomina a rua 15, no 

loteamento Residencial Pinheirinho dos Palmares II, de rua Sebastião de Faria. 

Não havia orador inscrito. 

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

11377/2018. Esse processo possui uma Emenda. Em votação a Emenda nº 1. 

Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.” 
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O senhor secretário ad hoc, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhum voto 

contrário, senhor presidente.” 

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 ad hoc, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhum voto 

contrário, senhor presidente.” 

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

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Informo a vossas excelências 

que o processo 11547/2018, de autoria do vereador Fernando Petiti, está adiado ex 

officio. Em votação a tramitação do Substitutivo nº 1 ao processo 9042/2018. 

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

O senhor secretário ad hoc, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhum voto 

contrário, senhor presidente.” 

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

tramitação do Substitutivo nº 1 ao processo 9042/2018.” 

Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a tramitação do 

Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei nº 347/2018 constante do processo nº 9042/2018, 

de autoria do vereador Marcão da Academia, que autoriza o Poder Executivo a 

celebrar o Plano de Atendimento Humanizado para Gestantes no âmbito do município 

de São José dos Campos. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Sessão suspensa por alguns 

instantes.” 

Os trabalhos são suspensos. 

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

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

Com a palavra, vereador José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, eu gostaria de solicitar para leitura do 

processo de autoria do vereador Rogério Cyborg, processo 12732/2018 – PL 

500/2018. E para inclusão para leitura e votação do processo de autoria do vereador 

Sérgio Camargo, processo 12733/2018 – Projeto de Decreto Legislativo 40 de 2018. 

Obrigado! Senhor presidente, ainda solicito que... Esse processo, de autoria do 
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vereador Sérgio Camargo, está no prazo de emenda, então a gente solicita que nobres 

colegas abram mão do prazo de emenda, por ser um projeto importante. Obrigado!” 

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 ad hoc, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhum voto 

contrário, senhor 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 inclusão na pauta para leitura do Projeto de 

Lei nº 500/2018 constante do processo nº 12732/2018, de autoria do vereador Cyborg, 

que obriga os estabelecimentos comerciais de venda direta ao consumidor de produtos 

eletrônicos, celulares e tablets, a informar a relação das empresas que prestam 

assistência técnica autorizada, bem como no caso de venda dos aludidos produtos, 

alertar o consumidor na hipótese de não dispor do serviço de credenciamento 

autorizado no Município de São José dos Campos, esclarecendo o motivo e os locais 

efetivos de cobertura atendimento; bem como o pedido de inclusão na pauta para 

leitura e votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 40/2018 constante do processo 

nº 12733/2018, de autoria do vereador Sérgio Camargo, que concede a Medalha da 

Paz Papa João Paulo II ao Padre Ernesto Cunha, em tramitação ordinária para 

apreciação em turno único; e, ainda, o pedido para que os vereadores abram mão do 

prazo de emendas na votação do Projeto de Decreto Legislativo nº 40/2018 – processo 

nº 12733/2018. 

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

Academia que faça a leitura.” 

O senhor secretário ad hoc, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Inclusão para 

leitura: ‘Processo nº 12732/2018 – Projeto de Lei nº 500/2018, de autoria do vereador 

Cyborg, obriga os estabelecimentos comerciais de venda direta ao consumidor de 

produtos eletrônicos, celulares e tablets, a informar a relação das empresas que 

prestam assistência técnica autorizada, bem como no caso de venda dos aludidos 

produtos, alertar o consumidor na hipótese de não dispor do serviço de 

credenciamento autorizado no Município de São José dos Campos, esclarecendo o 

motivo e os locais efetivos de cobertura atendimento. Comissões: Justiça e Economia 

– Rito Ordinário – Término do prazo para emendas: 20/12/2018’. Inclusão de leitura e 
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votação: ‘Processo nº 12733/2018 – Projeto de Decreto Legislativo nº 40/2018, de 

autoria do vereador Sérgio Camargo, concede a Medalha da Paz Papa João Paulo II 

ao Padre Ernesto Cunha. Comissão: Justiça – Rito Ordinário – Término do prazo para 

emendas: 20/12/2018’” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Informo aos senhores 

vereadores que chegou a esta presidência o processo 6985/2018, vindo de origem da 

Comissão de Ética desta Casa. Em discussão a tramitação do processo... solicitou 

para falar o vereador Maninho Cem Por Cento.” 

O vereador MANINHO CEM POR CENTO:- “Boa noite, senhor presidente, o pessoal 

da Mesa, colegas vereadores e vereadoras, público presente! O pessoal que acredita 

no trabalho deste vereador, meu muito obrigado! Obrigado, gente, pelo carinho! 

Obrigado por vocês acreditar no meu trabalho! Então, gente, eu quero fazer uso da 

palavra... Obrigado, gente, de coração mesmo! Obrigado, por vocês estar junto comigo 

aí! Então, eu quero, nobre presidente, pedir encarecidamente para que os nossos 

nobres vereadores votem sim a favor desta investigação para que eu possa provar a 

minha inocência. Muito obrigado, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Solicito à Mesa Diretora desta 

Casa que providencie a urna e também as cédulas para que se proceda... Antes, 

porém, com o pedido do vereador Maninho Cem Por Cento, submeto ao Plenário a 

abertura... a admissibilidade do processo. Vereadores favoráveis permaneçam como 

estão e os contrários se manifestem.” 

O senhor secretário ad hoc vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhum voto 

contrário, senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Processo aceito pelo Plenário. 

Solicito à Mesa Diretora que proceda com a urna e também com as cédulas para 

procedermos o que pede o Decreto 201/67 – Decreto Federal que trata 

especificamente desse assunto. Suspensa a sessão para organizar os procedimentos.” 

Os trabalhos são suspensos. 

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

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

Solicito ao secretário que faça a conferência da urna. Solicito ao vereador Marcão da 

Academia que faça a leitura dos nomes dos vereadores que irão para a urna.” 

O senhor secretário ad hoc vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Vereador Juvenil 

Silvério, vereadora Amélia Naomi, vereador Cyborg, vereador Dr. Elton, vereadora 
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Dulce Rita, vereador Esdras Andrade, vereador Fernando Petiti, vereadora Flávia 

Carvalho, vereador José Dimas, vereadora Juliana Fraga, vereador Lino Bispo, 

vereador Marcão da Academia, vereador Professor Calasans Camargo, vereadora 

Renata Paiva, vereador Robertinho da Padaria, vereador Roberto do Eleven, vereador 

Sérgio Camargo, vereador Valdir Alvarenga, vereador Wagner Balieiro e vereador 

Walter Hayashi.” 

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

Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, eu quero aqui, antes da escolha dos 

nomes, enaltecer a posição e a coragem do vereador Maninho de pedir a esta Casa 

que pudesse aceitar, admitir a abertura do processo, isso mostra que ele tem 

convicção dos atos dele e o denunciante vai ter que apresentar à Comissão que for 

criada as provas que ele tem. Falo isso, vereador, porque eu passei recentemente no 

processo da eleição aí por pessoas que estão lá fora que sabem atirar muito pedra, 

escondido inclusive, não é? Fizeram um processo contra mim e vossa excelência sabe 

que nessa tribuna eu pedi que aparecesse esse cara para vir provar aquilo que ele 

estava falando. Então, vossa excelência, na noite de hoje, tem uma atitude de 

coragem, tá certo? Parabéns pela sua coragem, viu, vereador? Porque é muito fácil a 

pessoa atirar a pedra. Agora, atirar e esconder realmente é fácil. Eu quero ver, então, 

que a pessoa tem realmente provas contra vossa excelência. Parabéns pela sua 

atitude, viu, vereador?” 

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

Academia que proceda com a retirada e o sorteio dos nomes.” 

O senhor secretário ad hoc vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Vereador Lino Bispo, 

vereador Esdras Andrade, vereador Roberto do Eleven.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Portanto, está escolhida a 

Comissão Processante no processo 6985/2018.” 

Deu-se continuidade ao processo de votação da pauta. 

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

12733/2018... Está suspensa a sessão.” 

Os trabalhos são suspensos. 

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

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

discussão o processo... Antes do processo ser votado, o vereador Cyborg quer fazer 
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as suas considerações.” 

O vereador CYBORG:- “Muito obrigado, presidente! Só para citar... agradecer que o 

diretor da Secretaria de Manutenção, Ademir, está aqui hoje conversando com os 

vereadores. Muito obrigado – viu, Ademir? – mais uma vez pela presença. Agradecer 

também ao Leandro, da Secretaria de Governo. O Ademir aqui trabalhando muito por 

causa da época de chuva, já trabalha bastante na Secretaria de Manutenção, 

agradecer nesse período chuvoso aí o que vocês têm feito pela cidade. Muito 

obrigado, viu, Ademir?” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Parabéns a todos os membros, 

funcionários da SMC!” 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 40/2018 

CONSTANTE DO PROCESSO Nº 12733/2018, incluso na pauta, de autoria do 

vereador Sérgio Camargo, que concede a Medalha da Paz Papa João Paulo II ao 

Padre Ernesto Cunha. 

Não havia orador inscrito. 

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

12733/2018. Para falar, autor do projeto, vereador Sérgio Camargo.” 

O vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Senhor presidente, eu queria rapidamente falar 

sobre esse projeto para todos os vereadores, que trata de uma emenda 

homenageando o padre Ernesto. Quem não conhece o padre Ernesto? Todos aqui 

conhecem, mas, para o público presente que não conhece, o padre Ernesto ele foi 

pároco da catedral durante muitos anos, foi quem projetou aquela catedral do jeito que 

ela está hoje. Ele completa agora no dia 18 setenta anos de sacerdócio e tem noventa 

e nove anos. Então, o ano que vem agora ele vai completar cem anos. Então, nós 

estamos concedendo essa Medalha da Paz, chamada Medalha João Paulo II, para 

homenageá-lo por todo o trabalho que ele tem feito pela nossa cidade e, em especial, 

pela diocese de São José dos Campos. Então, gostaria de pedir a todos os vereadores 

que votassem favoráveis a esse projeto.” 

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

12733/2018. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se 

manifestem.” 

O senhor secretário ad hoc, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhum voto 

contrário, senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.” 
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Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

Às 19h34min encerrou-se o processo de votação. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Nada mais havendo a tratar, 

está encerrada a sessão.” 

Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO, 

declarou encerrada a presente sessão ordinária, o que se deu às 19h34min.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

 


