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SEPTUAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 19h30min, o senhor secretário, vereador Cyborg, procede à 

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

vereadores: 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 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 vereador Rogério Cyborg que faça a leitura dos processos novos para 

ciência dos senhores vereadores.” 

Neste momento, o senhor secretário, vereador 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. 

O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Senhor presidente Juvenil Silvério e 

vereadores presentes neste Plenário, foram esses os projetos novos que foram lidos 

nesta noite conforme autorizado pelo Plenário, presidente Juvenil Silvério.” 
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O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Quero cumprimentar aqui o 

jovem James Domingos e também Pedro Santiago, da Assessoria de Programas Para 

Juventude. Sejam todos bem-vindos! Informando que, no dia 24, teremos Conexão 

Juventude, no Jardim da Granja, é isso? Dia 25, né? Ah, é lá no bairro do vereador 

Cyborg? Muito bem. Dia 25, então, corrigindo aqui, Conexão Juventude, no bairro do 

Urbanova. A minha assessoria anotou aqui Jardim da Granja, hein! Puxa vida, é para 

eu não ir no Urbanova, acho que foi o Cyborg que pediu para colocar. Com a palavra o 

vereador, líder de Governo, José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, solicito a supressão de leitura de todos 

os processos da pauta, por ser de conhecimento de todos os vereadores. Solicito, 

ainda, o adiamento, por uma sessão, dos seguintes processos: de autoria do vereador 

Walter Hayashi, o processo 1683 de 2015 – PL 47 de 2015; de autoria do vereador 

Fernando Petiti, o processo 5528/2018 – PL 220 de 2018; e, por uma sessão, ainda, 

de autoria do vereador Fernando Petiti, processo 10347/2018 – Projeto de Lei 398 de 

2018. Em tempo, solicito a inclusão para leitura dos seguintes processos: de autoria do 

vereador Fernando Petiti, o processo 11547/2018 – Projeto de Lei 447/2018; de autoria 

do vereador Juvenil Silvério, o processo 11548/2018 – PL 448/2018; e, ainda, do 

vereador Juvenil Silvério, o processo 11582/2018 – Projeto de Lei 448 de 2018. Era 

isso, senhor presidente. Obrigado!” 

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

Maninho Cem Por Cento.” 

O vereador MANINHO CEM POR CENTO:- “Senhor presidente, pedir um minuto de 

silêncio aí em prol do senhor José Jacintho da Cruz, falecido agora esta semana, dia 

9, sexta-feira, dia 9/11. E também, ontem, o falecimento do nosso amigo lá, o 

Sebastião Aparecido dos Santos, é o Tiãozinho Despachante, infelizmente teve uma 

fatalidade e ele perdeu a vida, senhor presidente. Então, que Deus conforte todos os 

familiares do Sebastião Aparecido dos Santos e do senhor José Jacintho da Cruz. 

Obrigado, senhor presidente!” 

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

Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, é apenas para retificar a inclusão do 

último processo para leitura apenas. Retificando, então, processo 11582/2018 – 

Projeto de Lei 449 de 2018, de autoria do vereador Juvenil Silvério. Obrigado!” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o pedido verbal do 
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vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários 

se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Dos vereadores presentes, nenhum voto 

contrário, 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 pedido de adiamento, por 

uma sessão, do Projeto de Lei nº 47/2015 constante do processo nº 1683/2015, de 

autoria do vereador 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, de 

autoria do vereador 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, de autoria do vereador 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, de autoria 

do vereador 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, de autoria do 

vereador 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, de autoria do vereador 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. 

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

Cyborg que faça a leitura dos processos novos.” 

O vereador CYBORG:- “Senhor presidente, o processo 11547/2018 é o Projeto de Lei 

nº 447/2018, de autoria do vereador Fernando Petiti, ‘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, o rito é ordinário, o término do prazo para 

emendas: 29 de novembro de 2018; Processo 11548/2018 é o Projeto de Lei 

448/2018, de autoria do vereador Juvenil Silvério, onde ‘dispõe sobre instalação de 
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câmeras de segurança nas escolas e dá providências’ – Comissão: Justiça, Economia 

e Educação, o rito é ordinário, término do prazo para emendas 29 de novembro de 

2018; e Processo 11582/2018 é o Projeto de Lei nº 449/2018, de autoria do vereador 

Juvenil Silvério, onde ‘altera a Lei nº 3.970, de 29 de maio de 1991, que ‘dispõe sobre 

a organização de funcionamento das feiras livres’ – Comissão: Justiça, Economia e 

Planejamento Urbano – Rito Ordinário – Término do prazo para emendas: 29 de 

novembro de 2018’. Senhor presidente, foram esses os projetos autorizados para 

serem lidos na noite de hoje por esse Plenário.” 

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

Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, só também pedir um minuto de silêncio 

para o senhor Clóves Manoel de Oliveira, falecido nesse domingo último, morador 

antigo do Jardim Morumbi. Então, nós queremos pedir esse um minuto para ele. 

Também, senhor presidente, como presidente da Comissão de Ética, eu estou 

convocando a Comissão para uma reunião, na próxima terça-feira, às 16 horas, aqui 

nesta Casa, para gente tratar assuntos pertinentes à nossa Comissão de Ética. 

Obrigado!” 

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

Rogério Cyborg.” 

O vereador CYBORG:- “Senhor presidente, venho a esse microfone para solicitar 

também um minuto de silêncio ao nosso amigo José Carlos Ferreira Simi, que faleceu 

nessa manhã, pai do nosso amigo Damian. Então, nossos pêsames, né? E solicitar um 

minuto de silêncio ao nosso amigo José Carlos Ferreira Simi, que descanse em paz. E 

agradecer a vossa excelência, presidente, que vossa excelência sempre cobrando 

melhorias para cidade toda e fiquei bastante animado em saber que vossa excelência 

será o nosso convidado, não é, James, para o dia 25, né, lá no Jardim da Granja, né? 

O presidente falou, né? Ah, não! No Urbanova, né? Então é. Então o presidente 

Juvenil Silvério estará lá dia 25 de novembro o dia todo lá no bairro Urbanova, onde a 

população vai poder participar da Conexão Juventude. Então, agradecer aqui a 

Secretaria de Governo, o nosso secretário Leandro Ray, que está aí presente. Muito 

obrigado, viu, Leandro, de poder levar mais essa aquisição lá para comunidade! E 

esperamos que o presidente esteja lá juntamente com outros vereadores e também 

com a OAB, que a OAB tem ido em várias Conexões da Juventude. Quero aqui 

parabenizar o James e o Pedro Santiago que sempre têm levado a OAB, isso é muito 
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importante, quando a OAB está presente nos eventos da Prefeitura Municipal. 

Parabéns! E dia 25 estaremos lá no Urbanova.” 

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

Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, também queria parabenizar aí o 

James e o Pedro Santiago aí por esse projeto de Conexão Juventude que está aí em 

todos os bairros da cidade e cada dia com mais novidades e mais possibilidade de 

atendimento à população. E vocês estão enfrentando aí... Eu achei lindo vocês lá no 

Jardim São José II, conseguiram fazer a união dos diversos bairros, todo mundo se 

deu bem, todo mundo na paz e na alegria. Parabéns aí a vocês! Sou fã do projeto e de 

vocês, viu?” 

Passou-se ao processo de discussão. 

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 

11158/2018, de autoria 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. 

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

11158/2018. Informo aos senhores vereadores que esse processo possui três 

emendas. A Emenda nº 1 e Emenda nº 2 foram rejeitadas pelas Comissões. Em 

votação a Emenda nº 3. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os 

contrários se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Três votos contrários, presidente.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Por três votos contrários 

aprovada por unanimidade a Emenda nº 3... Em votação a Emenda nº 3. Vereadores 

favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Quatro votos contrários, presidente Juvenil 

Silvério.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Por quatro votos contrários, está 

aprovada a Emenda nº 3.” 

Às 19h46min tem início o processo de votação. 

Em votação a Emenda nº 3. Aprovada com quatro votos contrários 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o processo. 
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Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Quatro votos contrários também, 

presidente.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Por quatro votos contrários, o 

processo está aprovado.” 

Em votação o Projeto. Aprovado com quatro voto contrários 

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

Wagner Balieiro.” 

O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Senhor presidente, somente aqui para, primeiro, 

falar que, apesar das emendas terem sido rejeitadas nas Comissões, a Emenda 1 e a 

Emenda 2, ambas as emendas tinham o parecer favorável da Assessoria Jurídica. Não 

é comum nós termos as emendas muitas vezes com parecer favorável, mas neste 

caso, mesmo tendo as Comissões rejeitadas as emendas, as emendas elas estavam 

com o parecer favorável da Assessoria Jurídica, as três emendas inclusive, inclusive a 

de autoria de vossa excelência estava com parecer favorável e a Emenda 1 e a 

Emenda nº 2 também estavam com parecer favorável. Essas emendas, e com muita 

tranquilidade eu digo aqui, que ela visava colocar, numa das emendas, a questão da 

escolaridade nesses cargos comissionados da Prefeitura até para atender uma 

situação que está em andamento, que é uma representação que a gente já viu que o 

Ministério Público está fazendo contra Câmara e contra a Prefeitura. Nesse caso 

específico, da Prefeitura. E a outra é na verdade tentando corrigir parte daquilo que 

determina a decisão judicial – que parte dos cargos fossem colocados de provimento 

efetivo. Infelizmente foram rejeitadas mesmo tendo parecer jurídico favorável.” 

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, de autoria do Poder Executivo, que 

altera o artigo 155 da Lei Orgânica do Município. 

Não havia orador inscrito. 

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

10826/2018. Esse processo será votado em duas discussões. Em votação, então, a 

primeira discussão. Vereadores favoráveis à primeira discussão do processo 

10826/2018 permaneçam como estão e os contrários se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhum voto contrário do Plenário.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade em 
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primeira discussão o processo 10826/2018.” 

Em votação a Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 4. Aprovada por unanimidade 

em primeira discussão 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Passaremos a um instante de 

silêncio... .” 

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, de autoria da vereadora 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. 

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

10229/2018. Vereadores favoráveis... Esse processo possui uma emenda. Em votação 

a Emenda nº 1. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se 

manifestem.” 

O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhuma manifestação contrária dos 

vereadores presentes aqui na galeria.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovada 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, vereador CYBORG:- “Nenhuma manifestação, presidente.” 

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

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

Às 19h49min encerrou-se o processo de votação. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador Petiti.” 

O vereador FERNANDO PETITI:- “Boa noite, presidente! Também vim solicitar um 

minuto de silêncio para a senhora Etuko Koga, que faleceu, e também o senhor José 

Alves da Silva, duas pessoas amigas nossas. E também a gente deixa um abraço para 

as famílias. Obrigado!” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Passaremos a um instante de 

silêncio solicitado pelos vereadores: vereador Lino Bispo por Clóves Manoel Barbosa 

Souza; vereador Cyborg por José Carlos Simi; Fernando Petiti por Etuko Koga e José 

Alves da Silva; vereador Maninho Cem Por Cento por José Jacintho da Cruz e 
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Sebastião Aparecido dos Santos.” 

A seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem 

póstuma à memória da senhora Etuko Koga e aos senhores José Jacintho da Cruz, 

Sebastião Aparecido dos Santos, Clóves Manoel Barbosa, José Carlos Ferreira Simi e 

José Alves da Silva. 

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 19h51min.-.-.-.-.-.-.-.-

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