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SEPTUAGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA  

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA  

6 DE DEZEMBRO DE 2018  
 

PRESIDENTE: JUVENIL SILVÉRIO  

SECRETÁRIO: MARCÃO DA ACADEMIA 
 

 

Aberta a sessão, às 17h58min, o sr. secretário, ad hoc, ver. Marcão da Academia, 

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

vers.: 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 vers., 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 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. Marcão da Academia, 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 adiamento, por uma sessão, do Projeto de Lei nº 30/2018 constante do 
processo nº 992/2018, do ver. 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 Projeto de Lei nº 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 
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Campos, e dá outras providências; do Projeto de Lei nº 377/2018 constante do processo 
nº 9661/2018, da ver.ª 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, do ver. 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, do ver. 
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, do ver. 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, 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, do ver. 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. A seguir, o sr. secretário ad hoc, ver. Marcão da Academia, procede à leitura 
dos processos novos inclusos na pauta, a saber: “Processo nº 12650/2018 – Projeto de 
Lei nº 497/2018, do ver. 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 – 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, 
do ver. 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 – 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, do Poder Executivo, que 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; e 
Substitutivo nº (protocolado fora do prazo) ao processo nº 9042/2018 – Projeto de Lei nº 
347/2018, do ver. 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. Comissões: Justiça e Saúde – Rito Ordinário – Término do prazo para 
emendas: 20/12/2018”. 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, do ver. 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. Às 18h14min tem início 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, do ver. 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. Em votação o Projeto. Aprovado 
por unanimidade. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 418/2018 CONSTANTE DO 
PROCESSO Nº 10830/2018, do ver. José Dimas, que denomina a rua Seis, localizada no 
Loteamento Alto dos Ypês, de rua Angelino Moreira da Silva. 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 433/2018 
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CONSTANTE DO PROCESSO Nº 11306/2018, do ver. 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. Em votação a Emenda nº 1. Aprovada por 
unanimidade. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO O 
PROJETO DE LEI Nº 437/2018 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 11377/2018, do ver. 
Valdir Alvarenga, que denomina a rua 15, no loteamento Residencial Pinheirinho dos 
Palmares II, de rua Sebastião de Faria. Não havia orador inscrito. Em votação a Emenda 
nº 1. Aprovada por unanimidade. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. O 
sr. presidente, ver. JUVENIL SILVÉRIO, informa que o Projeto de Lei nº 447/2018 – 
Processo nº 11547/2018, 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, foi adiado ex officio. 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, do ver. 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. Os trabalhos são suspensos. Reaberta a sessão, continuando 
na presidência o ver. JUVENIL SILVÉRIO. A requerimento verbal formulado pelo ver. José 
Dimas, o Plenário, consultado, aprova por unanimidade o pedido de inclusão na pauta 
para leitura do Projeto de Lei nº 500/2018 constante do processo nº 12732/2018, do ver. 
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, do ver. 
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. A seguir, o sr. secretário ad hoc, ver. 
Marcão da Academia, procede à leitura dos projetos novos inclusos, a saber: “Processo nº 
12732/2018 – Projeto de Lei nº 500/2018, do ver. 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’ – Comissões: 
Justiça e Economia – Rito Ordinário – Término do prazo para emendas: 20/12/2018’; 
Processo nº 12733/2018 – Projeto de Decreto Legislativo nº 40/2018, do ver. Sérgio 
Camargo, ‘que 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”. 
Submetido à apreciação do Plenário foi aprovado por unanimidade o recebimento de 
denúncia, em atendimento ao Decreto-Lei nº 201/67, encaminhada pela Comissão de 
Ética, referente ao processo nº 6985/2018 – Diversos nº 583/2018 – do sr. JCS 
(munícipe), que requer a essa Casa Legislativa e a seus membros, a investigação por 
parte da Comissão de ética sobre denúncias feitas pelo Sr. Reginaldo Pedrosa, ex-
assessor do ver. Sílvio do Carmo Camargo conhecido como “Maninho 100%”, sobre 
possíveis irregularidades cometidas pelo vereador como “cobrança de pedágio” de 
assessores, desvio de função de cargos e doações eleitorais irregulares. Os trabalhos são 
suspensos. Deu-se início ao processo de constituição da Comissão Processante que 
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analisará o processo nº 6985/2018 – Diversos nº 583/2018. Feita a conferência da urna 
pelo sr. secretário ad hoc, ver. Marcão da Academia, deu-se início à colocação, uma por 
uma, das cédulas contendo os nomes dos vereadores, à exceção do nome do ver. 
Maninho Cem Por Cento. Deu-se início ao sorteio dos nomes que farão parte da 
Comissão Processante que analisará o processo nº 6985/2018 – Diversos nº 583/2018, 
que ficou assim constituída: ver. Lino Bispo, ver. Esdras Andrade e ver. Roberto do 
Eleven. Os trabalhos são suspensos. Reaberta a sessão, continuando na presidência o 
ver. JUVENIL SILVÉRIO, que dá continuidade ao processo de votação da pauta. EM 
DISCUSSÃO O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 40/2018 CONSTANTE DO 
PROCESSO Nº 12733/2018, incluso na pauta, do ver. Sérgio Camargo, que concede a 
Medalha da Paz Papa João Paulo II ao Padre Ernesto Cunha. Não havia orador inscrito. 
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. Às 19h34min encerra-se o 
processo de votação. Nada mais havendo a ser tratado, o sr. presidente, ver. JUVENIL 
SILVÉRIO, declara encerrada a presente sessão ordinária, o que se deu às 19h34min. 
Para constar, lavrar-se-á esta ata que será arquivada depois de cumpridas as 
formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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