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SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 17h59min, o senhor secretário ad hoc, vereador Lino Bispo, 

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

vereadores: RENATA PAIVA (PSD), FLÁVIA CARVALHO (PRB), WAGNER BALIEIRO 

(PT), ROBERTO DO ELEVEN (PRB), JULIANA FRAGA (PT), SÉRGIO CAMARGO 

(PSDB), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB) e LINO BISPO (PR). 

 

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

PETITI (MDB) – 18 horas, MANINHO CEM POR CENTO (PTB) – 18h03min, ESDRAS 

ANDRADE (SD) – 18h04min, MARCÃO DA ACADEMIA (PTB) – 18h05min, JOSÉ 

DIMAS (PSDB) – 18h07min, DULCE RITA (PSDB) – 18h08min, ROBERTINHO DA 

PADARIA (PPS) 18h10min, CYBORG (PV) – 18h13min, VALDIR ALVARENGA (SD) – 

18h16min, AMÉLIA NAOMI (PT) – 18h25min e WALTER HAYASHI (PSC) – 18h25min. 

 

 

Às 17h59min, 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 Lino Bispo que faça a leitura dos processos novos para 

ciência dos senhores vereadores.” 

Neste momento, o senhor secretário ad hoc, vereador Lino Bispo, 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 presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra o vereador, líder 
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de Governo, José Dimas.” 

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

vereadores! Boa noite, servidores da Casa, público aqui presente! Senhor presidente, 

primeiramente gostaria de que... Solicito a supressão da 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: processo, de autoria do 

vereador Juvenil Silvério, nº 12011/2015 cujo Projeto de Lei 294/2015; por uma sessão 

também, de autoria do vereador Fernando Petiti, o processo 8510/2017 – PL 

287/2017; de autoria da vereadora Dulce Rita, o processo 14107/2017 – PL 405 de 

2017; e, ainda, por uma sessão, de autoria da vereadora Dulce Rita, o processo 

5128/2018 – PL 210 de 2018. Senhor presidente, peço, ainda, a inclusão para leitura 

do processo, de autoria do vereador Maninho Cem Por Cento, 11804/2018 – PL 466 

de 2018. Obrigado, senhor presidente!” 

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 LINO BISPO:- “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 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 294/2015 constante do processo nº 12011/2015, de 

autoria do vereador Juvenil Silvério, que denomina a avenida 01, no bairro Residencial 

Tom Jobim, de avenida Robson Custódio Machado; do Projeto de Lei nº 287/2017 

constante do processo nº 8510/2017, de autoria do vereador Fernando Petiti, que 

dispõe sobre a rede de cuidados paliativos na saúde pública no Município de São José 

dos Campos; do Projeto de Lei nº 405/2017 constante do processo nº 14107/2017, de 

autoria da vereadora Dulce Rita, que dispõe sobre a aplicação de multa ao cidadão 

que for flagrado jogando lixo nos logradouros públicos fora dos equipamentos 

destinados para este fim e dá providências; e do Projeto de Lei nº 210/2018 constante 

do processo nº 5128/2018, de autoria da vereadora Dulce Rita, que dispõe sobre a 

inclusão da categoria atletas com deficiência nas corridas de rua e a isenção do no 

pagamento da taxa de inscrição no Município de São José dos Campos e dá outras 
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providências; e, ainda, o pedido de inclusão na pauta para leitura do Projeto de Lei nº 

466/2018 constante do processo nº 11804/2018, de autoria do vereador Maninho Cem 

Por Cento, que dispõe sobre a Política Municipal de Estímulo, Incentivo e Promoção 

ao Desenvolvimento de Startups. 

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

que faça a leitura do processo.” 

O senhor secretário ad hoc, vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, solicito a 

supressão da leitura de todos os processos da pauta por serem... Processo nº 

11804/2018 – Projeto de Lei nº 466/2018, autoria vereador Maninho Cem Por Cento, 

dispõe sobre a Política Municipal de Estímulo, Incentivo e Promoção ao 

Desenvolvimento de Startups. Comissão: Justiça, Economia e Educação – Rito 

Ordinário – Término do prazo para Emendas: 06/12/2018” 

Passou-se ao processo de discussão. 

Em exame propositura em regime de urgência para apreciação em turno único. 

EM DISCUSSÃO O VETO PARCIAL APOSTO PELO PODER EXECUTIVO AO 

PROJETO DE LEI Nº 207/2018 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 5113/2018, de 

autoria do vereador Fernando Petiti, que autoriza o Poder Executivo a criar e instituir 

no município de São José dos Campos a Central de Conciliação e Acordos, composta 

de Câmara de Indenizações Administrativas e de Câmara de Mediação e Conciliação. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação processo 5113/2018 

– Veto Parcial aposto pelo Poder Executivo. Vereadores favoráveis permaneçam como 

estão e os contrários se manifestem.” 

O senhor secretário ad hoc, vereador LINO BISPO:- “Nenhum voto contrário, senhor 

presidente.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Por unanimidade, Veto Parcial 

mantido.” 

Às 18h15mim iniciou-se o processo de votação. 

Em votação o Veto Parcial. Mantido por unanimidade 

Em exame propositura em rito prioritário para apreciação em turno único.  

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 400/2018 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

10407/2018, de autoria do Poder Executivo, que estima a Receita e Fixa a Despesa do 

Município de São José dos Campos para o exercício de 2019. 

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

10407/2018 – Projeto de Lei nº 400/2018. Para falar no processo, vossa excelência 
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vereadora Renata Paiva, pelo tempo de quinze minutos.” 

Ocupa a tribuna a vereadora Renata Paiva. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Na tribuna, a vereadora RENATA PAIVA:- “Boa noite a todos! Quero cumprimentar a 

Mesa dos trabalhos na pessoa do presidente Juvenil Silvério, vereadores e 

vereadoras, funcionários desta Casa, público que nos acompanha aqui na galeria, TV 

Câmara e aqueles que nos acompanham também pela internet. Estamos em 

discussão sobre o processo 10407 de 2018, que estima a Receita e Fixa a Despesa do 

Município de São José dos Campos para o exercício de 2019. E eu gostaria de 

levantar algumas questões sobre o projeto. O artigo 7º do projeto de lei que foi 

encaminhado aqui para esta Casa. Observando o parecer da Assessoria Jurídica da 

Câmara Municipal, em especial ao artigo 7º do projeto, me preocupa o fato da 

autorização de abertura de créditos adicionais suplementares, por decreto do prefeito, 

em até 20% do total do orçamento. É como se o orçamento apresentado fosse um e 

na prática a despesa fosse outra. Conforme apontou o parecer da Assessoria Jurídica, 

na página três, ‘(...) o Tribunal de Contas do Estado ele vem adotando o entendimento 

de que os orçamentos municipais devem limitar a possibilidade de remanejamento a 

índices menores, tornando como parâmetro a inflação apurada no período, sob pena 

de descaracterizar o planejamento financeiro’. Se planeja um orçamento, aprova, como 

hoje vai estar aqui em Plenário para aprovação ou não, e se executa outro. ‘(...) de 

modo que o percentual previsto excede a referida recomendação’ – do Tribunal de 

Contas. O artigo 7º ainda, quero aqui chamar atenção para esse ponto, presidente, 

inclusive eu apresentei emenda nesse sentido para dar transparência às despesas do 

orçamento, infelizmente foi rejeitada nas Comissões sem um parecer explicando o 

motivo, mas me preocupa porque é como se desse um cheque em branco para a 

Prefeitura. Qual o problema em ter transparência nos gastos? Ou o orçamento é 

realmente fictício? A minha emenda previa o remanejamento de 20%, mas não do total 

do orçamento, mas 20% do orçamento previsto para cada secretaria, o que exceder a 

isso teria que passar pela Câmara para autorização, mas infelizmente foi rejeitada sem 

fundamentação. E para agravar, senhores vereadores e vereadoras, essa situação, o 

artigo 8º, que também faz parte do projeto de lei encaminhado a esta Casa, é um 

absurdo: ele autoriza que o prefeito exceda a qualquer percentual – ou seja, recursos 

ilimitados – tanto para utilizar os seus recursos próprios, da Prefeitura, assim como 

também para fazer empréstimos sem autorização desta Casa. Ah, daí vocês poderão 

dizer: ‘mas existe lei para poder passar pela Casa no caso de empréstimo’. Nós já 

estamos autorizando genericamente na peça do projeto que está em discussão. Assim 

como também fazer empréstimos sem autorização desta Casa, que deveria ser 
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apresentado em leis específicas. É isso que está sendo proposto nesse orçamento, 

nada além disso, inclusive há um apontamento da própria Assessoria Jurídica nesse 

caso, que nos chama também... observando que a Assessoria Jurídica nos chama a 

atenção para o artigo 8º do projeto que exclui do limite dos 20% de remanejamento do 

orçamento despesas vinculadas ao Programa de Estruturação Urbana. O que é 

estruturação urbana? É um conjunto de obras que constitui o suporte de 

funcionamento na cidade. Podem ser obras complexas, pode ser qualquer obra, 

qualquer coisa, inclusive, por exemplo, soluções para o aterro, para o lixo, que está 

com a sobrevida aí praticamente finalizando. E nós não sabemos qual é a nossa 

capacidade de endividamento e se temos saúde financeira para tanto. ‘(...) abertos 

com recursos próprios ou com recursos obtidos de operações de crédito externo; e, 

ainda, ‘aos vinculados ao Programa de Infraestrutura de Transporte da Mobilidade 

Urbana – BRT com recursos próprios ou obtidos com operações de crédito contratados 

junto à Caixa Econômica Federal’. Quero aqui deixar claro que não sou contra 

Programas de Estruturação Urbana ou de Infraestrutura de Mobilidade Urbana, não 

sou contra investimentos, como é o caso do BRT ou qualquer outro investimento que 

seja realmente necessário e que esteja também previsto no planejamento que está 

sendo apresentado para essa Casa. Sou contra a falta de limitação de valores para 

essas operações de créditos, seja com recursos próprios ou empréstimos, observando 

ainda que nestes casos é necessária lei específica autorizando esse tipo de 

contratação ou utilização, ou seja, teria que passar pela Câmara, caso que não vai 

acontecer, é claro, porque uma vez que nós já estamos autorizando previamente de 

forma generalizada no orçamento de agora. Pois bem, chamo a atenção de todos os 

vereadores para esse ponto. Sabemos que as leis possuem interpretações, às vezes 

dúbia. A Constituição Federal nos diz que são vedados, no artigo 167, no seu inciso V, 

a abertura suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação 

dos recursos correspondentes. Nós estamos prevendo essa ilegalidade em 

autorização genérica proposta por essa Lei Orçamentária, se isso for aprovado dessa 

forma nesta noite. Se na Lei Orçamentária estamos deixando autorizado esse tipo de 

permissão, qual garantia teremos que lá na frente será apresentado projeto de lei 

específica para essas operações de crédito? É um verdadeiro cheque em branco para 

o prefeito, uma vez que já estará sendo autorizado. No papel de fiscalizadora do ato do 

Executivo não posso ser conivente com isso. A Assessoria Jurídica já nos alertou 

através do seu parecer que está juntado a este processo. Como fica a Lei de 
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Responsabilidade Fiscal? Cabe representação, inclusive, ao Ministério Público. 

Portanto, sou contra pela falta de transparência que o projeto apresenta, considerando, 

ainda, a falta de lisura com o dinheiro público em um momento em que o Brasil requer 

mudanças profundas e rupturas com esse sistema de se fazer política e a mudança 

tem que começar a partir de nós. Muito obrigada, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Pelo encaminhamento de 

votação, vereador Wagner Balieiro. Vossa excelência tem um minuto de fala.” 

O vereador WAGNER BALIEIRO, E. V.:- “Okay. Senhor presidente, senhoras e 

senhores vereadores, público aqui presente e a todos que estão nos acompanhando 

nas redes sociais e TV Câmara, nós estamos discutindo agora o Projeto de Lei 400, 

que é com relação à questão orçamentária. Queria, de maneira rápida, aproveitar aí o 

pequeno tempo, uma pequena análise do que a gente viu do orçamento, falar que 

nesse orçamento está sendo votada uma queda de recursos... do Hospital Municipal 

de recursos próprios para o hospital. Curiosamente, o Hospital Municipal a partir do 

ano que vem ele vai estar recebendo menos recurso que este ano. Que sempre se fala 

aí da questão da saúde, mas esse caso está acontecendo aí no Hospital Municipal, da 

mesma maneira o SAMU. Eu vi que teve debate da questão do SAMU, e o SAMU para 

o ano que vem, sem considerar a inflação, sem considerar... só em valor absoluto, sem 

correção, ele já está com o valor menor. Há, em contrapartida, um aumento no gasto 

com Clínica Sul, que é um hospital terceirizado agora que está aumentando, e 

bastante, o gasto com o Clínica Sul. E na atenção básica uma questão de contratação 

de pessoa jurídica. Depois, eu vou falar as demais na justificativa.” 

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

a vossas excelências que esse processo tem emendas. A Emenda 1, 2 e 3, de 4 a 9 

foram rejeitadas nas Comissões. Portanto, votaremos a Emenda nº 10. Vereadores 

favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.” 

Neste momento, assume a secretaria dos trabalhos o vereador Cyborg. 

O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Um voto contrário, senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Por um voto contrário, a Emenda 

nº 10 está aprovada.” 

Em votação a Emenda nº 10. Aprovada com um voto contrário 

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:- “Um voto contrário, senhor presidente.” 
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O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Por um voto contrário, o 

Orçamento do Município está aprovado.” 

Em votação o Projeto. Aprovado com um voto contrário 

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

Wagner Balieiro.” 

O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Senhor presidente, só para continuar aquele 

debate, nós tivemos e já foi palco de várias discussões aqui a questão da Atividade 

Delegada. E o projeto da Atividade Delegada tinha sido votado para ter um orçamento, 

esse ano de 2018, de três milhões e seiscentos mil reais. Três milhões e seiscentos 

mil reais votado e aprovado aqui na Câmara. Desses três milhões e seiscentos mil , 

usou apenas um milhão e seiscentos, um milhão e seiscentos. Ou seja, tem saldo de 

dois milhões daquilo que foi aprovado aqui e não foi usado na Atividade Delegada 

esse ano. Para o ano que vem já está tendo uma diminuição daquilo que foi 

autorizado, ao invés de ser três milhões e seiscentos, o ano que vem vai ser dois e 

novecentos. Então, só para deixar aqui que a gente tem que começar a ter um 

orçamento que realmente seja realidade, porque fez o maior factoide falando que ia 

usar dinheiro para a Atividade Delegada, não usou mesmo tendo aprovação aqui para 

usar e está com saldo enorme até hoje.” 

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

Bispo.” 

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

Felício por essa iniciativa de estar mandando o processo para cá e ser um orçamento 

que realmente é bem aplicado na cidade, um orçamento que é bem dirigido e está de 

parabéns o governo. Eu quero aproveitar, senhor presidente, e cumprimentar aqui todo 

o pessoal que está na galeria, de maneira especial ali o Tiago – do Direita São Paulo, 

que foi quem nos procurou em 2017 para que pudesse protocolar nesta Casa o projeto 

Escola Sem Partido, não é? O Direita São Paulo nos procurou e esse projeto está aqui 

na Casa e dentre em breve será votado. Então, parabéns a todo o pessoal, que está aí 

na galeria, do Direita São Paulo!” 

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

Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, queria aqui ressaltar que esse 

projeto ele foi discutido numa audiência pública. As emendas e as sugestões dessa 

audiência pública infelizmente não foram acatadas. O parecer, inclusive, das 
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Comissões na própria audiência pública... nós levantamos essa questão, colocamos 

que essa audiência já tinha os pareceres, e lamento que infelizmente tenha sido uma 

pro forma a audiência pública do orçamento. Queria ressaltar que nós, do Partido dos 

Trabalhadores, fizemos várias emendas, infelizmente as emendas não foram 

acatadas. Como sempre a gente coloca em questão as nossas emendas, votamos 

contra as emendas, mas achamos que essa questão é uma questão importante para 

cidade, portanto o nosso voto favorável. Mas, ressaltando aqui que a população que 

veio aqui há duas semanas, vários inclusive estão aqui, infelizmente suas emendas só 

foram ouvidas aqui, mas não acatadas.” 

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

Walter Hayashi.” 

O vereador WALTER HAYASHI:- “Senhor presidente, é justificativa de voto. Eu queria 

dizer... Primeiro, cumprimentar a todos da Mesa na sua pessoa, senhor presidente. 

Cumprimentar aqui os nossos visitantes na nossa galeria, aqui no nosso Plenário. Mas 

dizer sobre o orçamento que nós acabamos de votar e aprovar, que eu entendo o 

seguinte: a Prefeitura tem um corpo técnico espalhado em diversas secretarias onde 

se faz as audiências em todas as regiões da cidade e, através dessas audiências, faz 

a captação dos anseios da população. Naturalmente que a Prefeitura não tem dinheiro 

suficiente para fazer tudo que a população pede. Então, eu entendo que o corpo 

técnico da Prefeitura que quando debruça sobre a peça orçamentária através dessas 

informações que tem em suas mãos ela produz o melhor projeto possível dentro do 

orçamento. Mas, falando em orçamento, senhor presidente, sempre lembrar o 

seguinte: esse governo que aí está recebeu como herança do governo passado 

trezentos e seis milhões de dívida, recebeu como herança do governo passado, que 

eu ouvi o vereador dizendo aqui sobre a Atividade Delegada, que eles acabaram com 

a Atividade Delegada. Então, presta atenção o discurso deles, quando eles foram 

governo, quando foram governo, as emendas nossas também eram rejeitadas. Era 

isso, senhor presidente.” 

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

Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor...” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “José Dimas, por gentileza, só! É 

justo que todos tenhamos o mesmo tempo de microfone, portanto um minuto a vossa 

excelência.” 
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O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, apenas queria saudar os presentes, 

também quero saudar todos presentes na pessoa do Tiago, do Movimento Direita São 

Paulo, que foi que iniciou esse trabalho. Estivemos juntos conversando, mas essa é 

uma discussão para outro momento. Mas queria agradecer ao prefeito Felício Ramuth 

e toda sua equipe principalmente que têm responsabilidade com o dinheiro público. 

Dinheiro público é uma coisa se você tem ou não tem responsabilidade. Realmente, 

quando você faz orçamento, é que você tenha responsabilidade naquilo que vai ser 

gasto. Então, nós assinamos embaixo esse governo que já provou nesse ano passado, 

vereador Cyborg, que faz o planejamento, cumpre e, de fato, tem responsabilidade 

com o dinheiro público. Então, parabéns a essa peça orçamentária que certamente 

será um grande ganho para nossa cidade. Obrigado!” 

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

Rogério Cyborg.” 

O vereador CYBORG:- “Muito obrigado, presidente! Boa noite a todos! Boa noite ao 

público presente! Senhor presidente, votei consciente e votei satisfeito com a 

explicação dos técnicos da Prefeitura que passaram aqui e também nos atenderam lá. 

No nome do Erllin, eu quero agradecer o secretário Mello pela explanação a respeito 

do orçamento de nossa cidade. E, deixar bem claro, esse vereador já votou a favor do 

orçamento da outra gestão, como vários vereadores votaram aqui, e eu também tive 

emenda rejeitada na outra gestão. Fiz a emenda tecnicamente também perfeita e 

também foi rejeitada pelo Plenário e foi rejeitada pelas Comissões. Eu não sei o que 

que está de errado com isso. Mas votei conscientemente. Parabéns aos técnicos da 

Prefeitura que vão aplicar o nosso dinheiro muito bem em São José dos Campos, 

presidente.” 

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

Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, também queria deixar claro aqui que 

eu participei, fui até presidente da audiência pública que teve aqui na Câmara, no dia 7 

de novembro, que teve grande número de pessoas que estiveram aqui, mais de cem, 

que até foi uma novidade para gente porque todo ano a gente faz essas audiências e 

não aparece ninguém. Queria só fazer duas colocações. Uma a respeito da autoridade 

delegada, que foi apontada aqui que teve um... É, Atividade Delegada. É autoridade 

também, né? Que tinha na provisão de orçamento de três milhões e seiscentos o ano 

passado que não foi utilizado. Não foi utilizado infelizmente porque não teve adesão 
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por parte da parte interessada. Os policiais que procuraram a Prefeitura e que 

entraram no convênio... que assinaram o convênio eles conseguiram entrar. Outra 

coisa. Com relação à margem de remanejamento que é proposta na Câmara. Todo 

ano, há muito anos, eu estou no meu quinto mandato, é sempre 20%. Eu não sei por 

que estão fazendo tanto alvoroço por ser mais uma vez 20% que dá o direito do 

prefeito, de acordo com o comportamento da Receita ou com as suas necessidades 

mais prementes, fazer esse remanejamento nas Dotações Orçamentárias. Isso já é de 

praxe, isso já é de lei, já aconteceu no tempo do PSDB, do PT, sempre votamos aí 

para dar essa flexibilidade do orçamento e futuras correções que possivelmente 

possam ocorrer. Então, eu acho que... Não sei por que estão fazendo tanta celeuma 

assim. E queria também parabenizar o ‘Secs’ da Prefeitura que mais uma vez fizeram 

muitas e muitas audiências na cidade inteira, escutaram a população, as suas 

demandas e fizeram o que é possível. Fizeram o que é possível, porque na verdade 

todo orçamento de uma cidade... é enfiar a catedral dentro de um crucifixo. Então, isso 

eles fizeram com muita sabedoria, priorizando as obras e as atividades, os projetos 

mais urgentes que a população necessita. Então, parabéns ao secretário da 

Administração, aos seus técnicos, o Belini e o Erllin, todo mundo ali que realmente 

entende da matéria!” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação a tramitação do 

substitutivo protocolado, Substitutivo nº 2 ao processo 798/2018. Vereadores 

favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhum voto contrário, presidente, dos 

vereadores presentes aqui no Plenário.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovada a tramitação do 

processo.” 

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

Substitutivo nº 2 (protocolado fora do prazo) ao Projeto de Lei nº 20/2018 constante do 

processo nº 798/2018, de autoria do vereador Cyborg, que dispõe sobre a proibição de 

fornecimento de canudos plásticos em hotéis, restaurantes, lanchonetes, bares e 

similares, assim considerados os estabelecimentos de produção e comercialização de 

alimentos e bebidas, no âmbito do Município de São José dos Campos. 

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

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 293/2015 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

12009/2015, de autoria do vereador Juvenil Silvério, que denomina a Rua 01, no bairro 
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Residencial Tom Jobim, de Rua Paulo Antonio. 

Não havia orador inscrito. 

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

12009/2015. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se 

manifestem.” 

O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhum voto contrário, presidente, dos 

vereadores presentes aqui no Plenário.” 

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

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O 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. 

Não havia orador inscrito. 

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

5528/2018. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se 

manifestem.” 

O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhum voto contrário, presidente Juvenil 

Silvério.” 

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

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 391/2018 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

10161/2018, de autoria do vereador Marcão da Academia, que autoriza o Poder 

Executivo criar o programa Banco de Brinquedos no município de São José dos 

Campos, e dá outras providências. 

Não havia orador inscrito. 

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

10161/2018. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se 

manifestem.” 

O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Nenhum voto contrário, presidente Juvenil 

Silvério.” 

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

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 
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Às 18h36min encerrou-se o processo de votação. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Para falar no tempo do Grande 

Expediente... Pela ordem, vereador Roberto do Eleven.” 

O vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Obrigado, senhor presidente! Vim no microfone 

de aparte para fazer um agradecimento à Sabesp, o engenheiro Andrenandes, que eu 

levei uma reclamação para ele lá do Primavera 1B, que vinte e duas casas ficaram 

sem saneamento básico, e ele de pronto disponibilizou o engenheiro técnico para 

poder estar fazendo a vistoria lá, o Jorge. Queria parabenizar também o engenheiro 

Jorge pela sua atenção que teve com a comunidade porque ficaram vinte e duas casas 

sem a rede de esgoto e hoje esses moradores sofrem lá com problema de 

saneamento básico. Mas mais uma vez, Cyborg, vereador, a Sabesp até falou, senhor 

presidente: ‘se quiser, eles vêm aqui’. Como muito vereador fala que a Sabesp não dá 

atenção para gente, o engenheiro Andrenandes até falou: ‘vereador, pode falar que a 

hora que quiser que eu vá na Câmara Municipal para conversar com os vereadores 

estou aqui disponível’. Obrigado, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “A pedido das lideranças nós 

vamos suspender a sessão por alguns instantes e discutiremos um processo 

importante da Casa.” 

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 Marcão da Academia.” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, só pedir aqui um minuto 

de silêncio em homenagem à senhora Maria Isabel da Silva Ramos, com sessenta e 

cinco anos, faleceu dia 19 agora, nascida em 1953, e também ao senhor Geraldo 

Teodoro Ramos, de sessenta e sete anos, faleceu no dia 15 também, de 1950, os dois 

era um casal, nesse trágico acidente que houve na SP-50, nesse feriado agora. Uma 

família que se desfaz por mais um acidente de trânsito. Então, pedir a homenagem a 

essas duas pessoas. E que Deus conforte o coração dos familiares.” 

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

Fernando Petiti.” 

O vereador FERNANDO PETITI:- “Boa noite, presidente! Pedir também um minuto de 

silêncio ao senhor Nelson Jordão Carneiro, senhor de sessenta e nove anos, marido 

da servidora da Secretaria da Educação, Cristina Carneiro. Ele já lutava contra um 
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câncer, foi para uma cirurgia, infelizmente não resistiu. Deixar um abraço aí e que 

Deus abençoe todos os seus familiares.”  

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

Sérgio Camargo.” 

O vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Senhor presidente, boa noite! Gostaria também de 

solicitar um minuto de silêncio à senhora Thereza Navarro Faria, que é mãe do padre 

Miltinho, que faleceu na terça-feira. E cumprimentar também todos os presentes na 

galeria, defensores da família, da ordem e da paz.” 

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

Renata Paiva.” 

A vereadora RENATA PAIVA:- “Senhor presidente, queria pedir mais uma vez a 

manutenção das estradas rurais, principalmente, dos bairros irregulares aonde têm o 

antipoeira, que a gente tem sido aí constantemente cobrado pelos munícipes 

principalmente nos principais corredores de ônibus aonde passam muitas linhas de 

ônibus. Eu já fiz essa cobrança em outras vezes aqui no microfone de aparte e na 

tribuna, inclusive na última cobrança o vice-líder de governo, José Dimas, disse que 

nos próximos dias isso aconteceria, e a gente está vendo que até então nada 

aconteceu e a gente está sendo aí cobrado diariamente em relação a isso, 

principalmente algumas estradas que têm um fluxo mais intenso de ônibus, como é o 

caso do Turvo, de outras estradas municipais – Santo Ivo, Mizael e tantas outras, que 

a situação... aqui nos bairros também Canindu I, Canindu II, Chácaras Havaí, 

Chácaras Oliveira e outros bairros onde a situação está insustentável diante dos 

buracos não só para os próprios ônibus, mas como também para os veículos.” 

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

Dimas. Logo após, eu peço para o vereador Maninho que assuma os trabalhos da 

Mesa.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, também gostaria de fazer coro à 

palavra e à colocação da vereadora Renata Paiva quanto à manutenção e à qualidade 

das estradas rurais. São mais de 400 quilômetros de estrada rural só aqui em São 

José, sem contar em São Francisco Xavier. Mas tempos já a gente vem pedindo para 

que a manutenção fosse regularizada. O ano passado de fato havia um desleixo muito 

grande, quatro anos sem manutenção, mato até dificultando a passagem do carro. O 

ano passado foi recuperado, mas havia também por conta do governo passado uma 

denúncia de que a compra das pedras estava de modo muito irregular. Então foi feito 
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um processo melhorado para a compra das pedras, aliás compra de pedra na 

Prefeitura é objeto do Tribunal de Contas, já está no Ministério Público inclusive, 

porque é um desvio muito grande. Por conta deste fechamento, destas orientações, 

destas restrições e também no critério de compra de pedras, atrasou-se demais o 

planejamento. Eu lembro aqui a Prefeitura só precisa alertar que na roça a coisa é 

diferente. Precisa planejar no tempo da seca para fazer a manutenção. No tempo da 

chuva fica mais difícil, é colocar pedra e a chuva leva. Então, nós queremos pedir a 

mais uma vez a compreensão da população e pedir à Prefeitura que faça um estoque 

melhor de pedras para manutenção das nossas estradas. Obrigado, senhor 

presidente!” 

Neste momento, assume a presidência o vereador MANINHO CEM POR CENTO, que 

dá continuidade aos trabalhos. 

O senhor presidente, vereador MANINHO CEM POR CENTO:- “Com a palavra, 

vereador Juvenil Silvério.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente Maninho, quero cumprimentar 

aqui a todos os presentes, a Iolene de forma muito especial. Hoje foi um dia muito 

importante para essa Casa: nós votamos aqui o Orçamento do Município de São José 

dos Campos, ou seja, aquilo que vai de forma orçamentária cuidar do dia a dia da 

nossa cidade. Então, eu queria cumprimentar, presidente, todo o corpo de funcionários 

da Prefeitura que, ativamente, preparou durante muito tempo essa peça orçamentária 

e hoje culminou com essa votação nessa Casa de Leis tendo quase que sua totalidade 

dos vereadores faltando apenas um voto para que fosse cem por cento, então, votada 

a peça orçamentária. Isso é de mais importante, vereador Lino Bispo, porque vai dar 

ao prefeito Felício, a todo o corpo diretivo da Prefeitura, o norte e as ações propostas 

para que o orçamento possa ser muito bem investido, muito bem empregado por conta 

da nossa cidade aqui. Então, aos técnicos da Prefeitura que prestam excelentes 

serviços, ao secretário Mello, ao Erllin que esteve aqui conosco, a todos eles meus 

parabéns porque foi profundamente estudado, muito bem apresentado e com certeza 

agora o ano que vem, com esse orçamento levantado aqui, teremos uma melhor 

cidade, cada vez melhor, a nossa cidade de São José dos Campos. Muito obrigado, 

presidente.” 

O senhor presidente, vereador MANINHO CEM POR CENTO:- “Com a palavra, 

vereador Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, só aqui cumprimentar o pessoal do 
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Direita São Paulo que estiveram nessa Casa nesta noite, grandes aí defensores do 

Escola Sem Partido. Na próxima terça-feira, nós vamos receber uma comissão de 

vocês para falar com os vereadores, tá bom? Para que a gente possa ir ampliando 

toda essa discussão, desse processo importante para a nossa cidade, não é? Então, 

parabéns a vocês por essa luta! E nós estamos juntos aí para o bem da nossa 

sociedade e o Escola Sem Partido é com certeza uma luta de todos nós, tá bom? 

Obrigado, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador MANINHO CEM POR CENTO:- “Chamar o presidente 

Juvenil Silvério. Convoco o presidente Juvenil Silvério para compor a Mesa, para 

assumir os trabalhos da Mesa.” 

Neste momento, reassume a presidência o vereador JUVENIL SILVÉRIO, que dá 

continuidade aos trabalhos, e assume ad hoc a secretaria dos trabalhos o vereador 

Maninho Cem Por Cento. 

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

Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, peço para inclusão apenas para leitura 

de dois processos: Processo 11821/2018 – PR 5 de 2018 e também o Processo 11822 

de 2018 – PR 6 de 2018. Obrigado!” 

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

Cem Por Cento que faça a leitura... a leitura do processo solicitado pelo vereador José 

Dimas.” 

O senhor secretário ad hoc, vereador MANINHO CEM POR CENTO:- “Processo nº 

11822/2018 – PR nº 6/2018 – Mesa Diretora – Comissão: Justiça e Economia – Prazo 

de Emenda: 29 de 2018... Retificando, 29/11/2018 – Rito Urgente – ‘estabelece o 

percentual mínimo de cargos em comissão na estrutura administrativa da Câmara 

Municipal de São José dos Campos a serem preenchidos por servidores de carreira; 

Processo 11821/2018 – PR nº 5/2018 – Mesa Diretora – Comissão: Justiça e 

Economia – Rito Urgente – Prazo de Emenda: 29/11/2018 – ‘dispõe sobre a estrutura 

dos gabinetes de assessoramento dos Vereadores da Câmara Municipal de São José 

dos Campos’.” 

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

silêncio pelo passamento de Maria Isabel da Silva Ramos e Geraldo Teodoro Ramos, 

solicitados pelo vereador Marcão da Academia; por Nelson Jordão Carneiro, solicitado 

pelo vereador Fernando Petiti; por Thereza Navarro Faria, solicitado pelo vereador 
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Sérgio Camargo. E também vou pedir à Mesa, por favor, que solicite um minuto de 

silêncio para o senhor Juvenal da Paixão Barbosa, solicitado por Juvenil Silvério.” 

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

póstuma à memória das senhoras Maria Isabel da Silva Ramos e Thereza Navarro 

Faria e dos senhores Geraldo Teodoro Ramos, Nelson Jordão Carneiro e Juvenal da 

Paixão Barbosa. 

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 20h26min.-.-.-.-.-.-.-.-

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