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SEPTUAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA
14 DE DEZEMBRO DE 2017

PRESIDENTE: JUVENIL SILVÉRIO e CYBORG
SECRETÁRIO: FERNANDO PETITI e CYBORG

Aberta a sessão, às 15h25min, o sr. secretário, o sr. secretário ad hoc, ver. Fernando
Petiti, procede à verificação de presença e constata a presença, em Plenário, dos
seguintes vers.: JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), VALDIR ALVARENGA (SD), WALTER
HAYASHI (PSC), CYBORG (PV), ESDRAS ANDRADE (SD), MARCÃO DA
ACADEMIA (PTB), LINO BISPO (PR), FERNANDO PETITI (PSDB), WAGNER
BALIEIRO (PT), AMÉLIA NAOMI (PT), MANINHO CEM POR CENTO (PTB), SÉRGIO
CAMARGO (PSDB), DR. ELTON (PMDB), RENATA PAIVA (PSD), ROBERTO DO
ELEVEN (PRB), FLÁVIA CARVALHO (PRB), JULIANA FRAGA (PT), PROFESSOR
CALASANS CAMARGO (PRP) e JOSÉ DIMAS (PSDB).
Compareceram,

ainda,

os

seguintes

vereadores,

nos

seguintes

horários:

ROBERTINHO DA PADARIA (PPS) – 15h27min e DULCE RITA (PSDB) – 15h29min.

Às 15h25min, 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). Neste momento, o sr. secretário ad hoc,
ver. Fernando Petiti, procede à leitura do Item I da pauta – Projetos novos a serem
lidos – designação das Comissões Permanentes – fixação dos respectivos prazos
para apresentação de Emendas. Assume a secretaria dos trabalhos o ver. Cyborg. 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 que
serão submetidas à apreciação do Plenário; bem como o pedido de adiamento, por
02 (duas) sessões, do Projeto de Lei nº 7/2016 constante do processo nº 378/2016,
da ver.ª Amélia Naomi, que institui e inclui no Calendário Oficial de Festas e
Comemorações do Município os eventos “Vale Tattoo Festival”, “Vale Beer Festival”
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e “Food Truck Festival” a serem comemorados na segunda quinzena do mês de
abril; e, por 01 (uma) sessão, do Projeto de Lei nº 405/2017 constante do processo
nº 14107/2017, da ver.ª 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, ainda, o pedido de
inclusão na pauta para leitura dos Projetos de Lei de nºs 500/2017 constante do
processo nº 17241/2017, do Poder Executivo, que desafeta os lotes de domínio
público municipal que especifica e respectivas benfeitorias, autoriza o município a
doá-los à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo para fins de comercializar, estimular e fornecer capacidade de organização
comunitária e viabilizar o acesso aos serviços urbanos essenciais às famílias de
baixa renda do município, e dá outras providências; 501/2017 constante do processo
nº 17242/2017, do Poder Executivo, que desafeta a área de domínio público
municipal que especifica e respectivas benfeitorias, autoriza o município a doá-las à
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo,
para fins de comercializar, estimular e fornecer capacidade de organização
comunitária, viabilizar o acesso aos serviços urbanos essenciais às famílias de baixa
renda, e dá outras providências; 502/2017 constante do processo nº 17245/2017, do
ver. Wagner Balieiro, que denomina a Rua Nove, localizada no loteamento
Residencial Pinheirinho dos Palmares II, de Rua Heleno Ferreira da Silva; e
503/2017 constante do processo nº 17246/2017, do Poder Executivo, que dispõe
sobre as normas gerais para a permissão do serviço de transporte individual de
passageiros em veículos de aluguel – táxi; e o pedido de inclusão na pauta para
votação, em tramitação ordinária para apreciação em turno único, dos Projetos de
Lei de nºs 398/2017 constante do processo nº 13787/2017, do ver. Fernando Petiti,
que autoriza o Poder Executivo a criar o Selo “Produto Produzido em São José dos
Campos”, e dá outras providências; 425/2017 constante do processo nº 15086/2017,
do ver. Fernando Petiti, que autoriza o Poder Executivo a instituir no Município o mês
Dezembro Vermelho, dedicado às ações de conscientização de prevenção ao
HIV/Aids, e dá outras providências; 441/2017 constante do processo nº 15415/2017,
do ver. Juvenil Silvério, que institui e inclui no Calendário Oficial de Festas e
Comemorações do Município de São José dos Campos a “Semana de
Conscientização e Prevenção à Alienação Parental”; 446/2017 constante do
processo nº 15427/2017, do ver. Juvenil Silvério, que autoriza o Poder Executivo a
realizar ações no Município de São José dos Campos na “Semana de
Conscientização e Prevenção à Alienação Parental”; 483/2017 constante do
processo nº 16915/2017, do ver. Walter Hayashi, que denomina a UPA – Unidade de
Pronto Atendimento do bairro Parque Novo Horizonte, localizada na Av. Tancredo
Neves nº 5120, de UPA “Dr. José Shinzato”; e 499/2017 constante do processo nº
17238/2017, do ver. Juvenil Silvério, que denomina a Escola Municipal de Educação
Infantil do bairro Pinheirinho dos Palmares de Escola Municipal de Educação Infantil
Profª Maria Aparecida Segolin de Rezende; e do Projeto de Decreto Legislativo nº
38/2017 constante do processo nº 15067/2017, da ver.ª Amélia Naomi, que concede
“Medalha Cassiano Ricardo” ao Grupo de Viola Caipira Cordas da Mantiqueira, de
São José dos Campos; e, em regime de urgência para apreciação em turno único, o
Projeto de Lei nº 484/2017 constante do processo nº 16924/2017, do Poder
Executivo, que desafeta a área de domínio público municipal que especifica,
classifica-a como bem dominical e autoriza o Município a doá-la ao Ministério da
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, para instalação da sede do Centro
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Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. A seguir, o sr. secretário,
ver. Cyborg, procede à leitura dos processos, a saber: “Processo nº 17241/2017 –
Projeto de Lei nº 500/2017, do Poder Executivo, que ‘Desafeta os lotes de domínio
público municipal que especifica e respectivas benfeitorias, autoriza o município a
doá-los à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo para fins de comercializar, estimular e fornecer capacidade de organização
comunitária e viabilizar o acesso aos serviços urbanos essenciais às famílias de
baixa renda do Município de São José dos Campos, e dá outras providências’.
Comissão: Justiça, Economia e Planejamento – Rito Urgente. Prazo para emendas:
06 de fevereiro de 2018; Processo nº 17242/2017 – Projeto de Lei nº 501/2017, do
Poder Executivo, que ‘Desafeta a área de domínio público municipal que especifica e
respectivas benfeitorias, autoriza o município a doá-las à Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, para fins de
comercializar, estimular e fornecer capacidade de organização comunitária, viabilizar
o acesso aos serviços urbanos essenciais às famílias de baixa renda, e dá outras
providências’. Comissões: Justiça, Economia e Planejamento; Processo nº
17246/2017 – Projeto de Lei nº 503/2017, do Poder Executivo, que ‘Dispõe sobre as
normas gerais para a permissão do serviço de transporte individual de passageiros
em veículos de aluguel – táxi’. Comissões: Justiça, Economia e Transportes – Rito
Urgente. Término do prazo para emendas: 06 de fevereiro de 2018; e Processo nº
17245/2017 – Projeto de Lei nº 502/2017, do ver. Wagner Balieiro, que ‘denomina a
Rua Nove, localizada no loteamento Residencial Pinheirinho dos Palmares II, de Rua
Heleno Ferreira da Silva’. Comissão de Justiça’ – Rito Ordinário – Término do prazo
para emendas: 16 de fevereiro de 2018.” A seguir, o sr. presidente, ver. JUVENIL
SILVÉRIO, solicita ao Plenário que se posicionem sobre a possibilidade de
tramitação do Substitutivo ao Processo nº 9336/2017 – Projeto de Lei nº 319/2017,
do ver. Cyborg. Não havendo manifestação contrária, o sr. presidente, ver. JUVENIL
SILVÉRIO, declara aceita pelo Plenário a tramitação do processo. Em exame
proposituras em regime de urgência para apreciação em turno único. EM
DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 469/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
16058/2017, do Poder Executivo, que altera a Lei n. 9.579, de 26 de setembro de
2017, que ‘autoriza o município a firmar Termos de Colaboração com Organizações
da Sociedade Civil, para implantação e desenvolvimento de Centros Comunitários de
Convivência Infantil, e dá outras providências’. Não havia orador inscrito. Às
16h26min inicia-se o processo de votação. Em votação o Projeto. Aprovado por
unanimidade. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 470/2017 CONSTANTE
DO PROCESSO Nº 16059/2017, do Poder Executivo, que altera a Lei n. 9.558, de
13 de julho de 2017, que “autoriza o município a celebrar convênio com o Governo
do Estado de São Paulo, por intermédio do Departamento Estadual de Trânsito, para
execução de ações pertinentes ao programa ‘Movimento Paulista de Segurança no
Trânsito’”. Não havia orador inscrito. Em votação o Projeto. Aprovado por
unanimidade. Em exame propositura em rito prioritário para apreciação em
turno único. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 386/2017 CONSTANTE DO
PROCESSO Nº 13100/2017, do Poder Executivo, que estima a Receita e Fixa a
Despesa do Município de São José dos Campos para o exercício de 2018. O sr.
presidente, ver. JUVENIL SILVÉRIO, informa que o processo em discussão possui
três emendas, sendo que a Emenda nº 01 e a Emenda nº 02 foram retiradas, e a
emenda nº 03 é de autoria de diversos vereadores. Ocupa a tribuna o primeiro
orador inscrito, ver. Wagner Balieiro, que concede aparte à ver.ª Amélia Naomi. A
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seguir, ocupa a tribuna o próximo orador inscrito, ver. Valdir Alvarenga. Logo após,
ocupa a tribuna, a ver.ª Dulce Rita. Ocupa a tribuna o ver. Lino Bispo, que concede
aparte aos vers. José Dimas e Walter Hayashi. Ocupa a tribuna o ver. Dr. Elton, que
concede aparte ao ver. Juvenil Silvério. Ocupa a tribuna o ver. Robertinho da
Padaria, que concede aparte aos vers. Fernando Petiti e Cyborg. Encaminham
votação a ver.ª Amélia Naomi e os vers. Valdir Alvarenga e Lino Bispo. Em votação a
Emenda nº 03. Aprovada por unanimidade. Em votação o Projeto. Aprovado com
01 (um) voto contrário. Justificam o voto o ver. Valdir Alvarenga e a ver.ª Amélia
Naomi. Assume a presidência o ver. CYBORG, que dá continuidade aos trabalhos.
Justificam o voto os vers. Juvenil Silvério, Wagner Balieiro e Walter Hayashi.
Reassume a presidência o ver. JUVENIL SILVÉRIO, que dá continuidade aos
trabalhos, e assume a secretaria dos trabalhos o ver. Cyborg. Justificam o voto os
vers. Sérgio Camargo, Marcão da Academia e José Dimas. Os trabalhos são
suspensos. Reaberta a sessão, continuando na presidência o ver. JUVENIL
SILVÉRIO. Em exame proposituras em regime de urgência para apreciação em
turno único. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI 484/2017 CONSTANTE DO
PROCESSO Nº 16924/2017, do Poder Executivo, incluso em pauta, que desafeta a
área de domínio público municipal que especifica, classifica-a como bem dominical e
autoriza o município a doá-la ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e
Comunicações, para instalação da sede do Centro Nacional de Monitoramento e
Alerta de Desastres Naturais. Não havia orador inscrito. Em votação o Projeto.
Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 479/2017
CONSTANTE DO PROCESSO Nº 16583/2017, do ver. Juvenil Silvério e outros, que
denomina a ponte localizada na Estrada Municipal José Augusto Teixeira, próxima
ao nº 1270, de Ponte Santo Antônio. Não havia orador inscrito. Em votação o
Projeto. Aprovado por unanimidade. Em exame proposituras em tramitação
ordinária para apreciação em turno único. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI
Nº 210/2016 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 10825/2016, do ver. Roberto do
Eleven, que declara Utilidade Pública a “Escolinha Frutos do Esporte, Castanheira
Football City – CFC”. Não havia orador inscrito. Em votação o Projeto. Aprovado
por unanimidade. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 366/2017
CONSTANTE DO PROCESSO Nº 12751/2017, do ver. Wagner Balieiro, que
denomina a Rua Cinco, localizada no loteamento Residencial Pinheirinho dos
Palmares II, de Rua Lucas Mário Carvalho Vieira. Não havia orador inscrito. Em
votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE
LEI Nº 368/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 12753/2017, do ver. Wagner
Balieiro, que denomina a Rua Oito, localizada no loteamento Residencial Pinheirinho
dos Palmares II, de Rua Ivo Teles dos Santos. Não havia orador inscrito. Em votação
a Emenda nº 01. Aprovada por unanimidade. Em votação o Projeto. Aprovado por
unanimidade. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 416/2017 CONSTANTE
DO PROCESSO Nº 14843/2017, do ver. José Dimas, que denomina a Rua
Projetada 4, localizada no Centro do Distrito de São Francisco Xavier, de Rua
Sebastião Braz dos Santos. Não havia orador inscrito. Em votação o Projeto.
Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 421/2017
CONSTANTE DO PROCESSO Nº 15074/2017, do ver. Marcão da Academia, que
declara de Utilidade Pública Municipal a Associação Instituto Primitiva Assistência e
Ação Social Instituto Mão Amiga. Não havia orador inscrito. Em votação a Emenda
nº 01. Aprovada por unanimidade. Em votação o Projeto. Aprovado por
unanimidade. A requerimento verbal formulado pelo ver. José Dimas, o Plenário,
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consultado, aprova por unanimidade o pedido de inclusão na pauta para leitura e
votação do Projeto de Resolução nº 10/2017 constante do processo nº 17255/2017,
de autoria da Mesa Diretora, que extingue cargos da estrutura administrativa e do
gabinete de assessoramento dos Vereadores da Câmara Municipal de São José dos
Campos. A seguir, o sr. secretário, ver. Cyborg, procede à leitura do processo, a
saber: “Processo 17255/2017 – Projeto de Resolução 10/2017, da Mesa Diretora,
que ‘extingue cargos da estrutura administrativa e do gabinete de assessoramento
dos vereadores da Câmara Municipal de São José dos Campos.’ Comissões de
Justiça e Economia. Prazo para emendas: 16 de fevereiro de 2018”. EM
DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 426/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
15094/2017, do ver. José Dimas, que denomina a Rua Projetada 1, localizada no
Centro do Distrito de São Francisco Xavier, de Rua Joaquim Cláudio da Silva. Não
havia orador inscrito. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. EM
DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 398/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
13787/2017, do ver. Fernando Petiti, incluso em pauta, que autoriza o Poder
Executivo a criar o Selo “Produto Produzido em São José dos Campos”, e dá outras
providências. Não havia orador inscrito. Em votação o Projeto. Aprovado por
unanimidade. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
38/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 15067/2017, incluso em pauta, da ver.ª
Amélia Naomi, que concede “Medalha Cassiano Ricardo” ao Grupo de Viola Caipira
Cordas da Mantiqueira, de São José dos Campos. Não havia orador inscrito. Em
votação a Emenda nº 01. Aprovada por unanimidade. Em votação a Emenda nº
02. Aprovada por unanimidade. Em votação o Projeto. Aprovado por
unanimidade. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 425/2017 CONSTANTE
DO PROCESSO Nº 15086/2017, do ver. Fernando Petiti, incluso em pauta, que
autoriza o Poder Executivo a instituir no Município o mês Dezembro Vermelho,
dedicado às ações de conscientização de prevenção ao HIV/Aids, e dá outras
providências. Não havia orador inscrito. Em votação o Projeto. Aprovado por
unanimidade. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 441/2017 CONSTANTE
DO PROCESSO Nº 15415/2017, do ver. Juvenil Silvério, incluso em pauta, que
institui e inclui no Calendário Oficial de Festas e Comemorações do Município de
São José dos Campos a “Semana de Conscientização e Prevenção à Alienação
Parental”. Não havia orador inscrito. Em votação a Emenda nº 01. Aprovada por
unanimidade. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. EM
DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 446/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
15427/2017, do ver. Juvenil Silvério, incluso em pauta, que autoriza o Poder
Executivo a realizar ações no município de São José dos Campos na “Semana de
Conscientização e Prevenção à Alienação Parental”. Não havia orador inscrito. Em
votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE
LEI Nº 483/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 16915/2017, do ver. Walter
Hayashi, incluso em pauta, que denomina a UPA – Unidade de Pronto Atendimento
do bairro Parque Novo Horizonte, localizada na Av. Tancredo Neves, nº 5120, de
UPA “Dr. José Shinzato”. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. EM
DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 499/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
17238/2017, do ver. Juvenil Silvério, incluso em pauta, que denomina a Escola
Municipal de Educação Infantil do bairro Pinheirinho dos Palmares, de Escola
Municipal de Educação Infantil Profª Maria Aparecida Segolin de Rezende. Não
havia orador inscrito. Em votação a Emenda nº 01. Aprovada por unanimidade. Em
votação a Emenda nº 02. Aprovada por unanimidade. Em votação o Projeto.
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Aprovado por unanimidade. Os trabalhos são suspensos. Reaberta a sessão,
continuando na presidência o ver. JUVENIL SILVÉRIO. EM DISCUSSÃO O
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 10/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
17255/2017, incluso em pauta, da Mesa Diretora, que extingue cargos da estrutura
administrativa e do gabinete de assessoramento dos Vereadores da Câmara
Municipal de São José dos Campos. Não havia orador inscrito. Em votação o
Projeto. Aprovado por unanimidade. Às 19h02min encerra-se o processo de
votação. A requerimento verbal formulado pelo ver. Wagner Balieiro, o Plenário,
consultado, aprova por unanimidade o pedido de prorrogação da sessão (conf. Art.
88, § 6º, do Regimento Interno). Passou-se ao horário destinado ao Grande
Expediente. Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra (conf. Art. 137, Inciso I, do
Regimento Interno) o primeiro orador inscrito, ver. Wagner Balieiro, pelo prazo
regimental de vinte e cinco minutos, que concede aparte ao ver. Valdir Alvarenga. O
sr. presidente, ver. JUVENIL SILVÉRIO, informa que o ver. Lino Bispo, próximo
orador inscrito, abre mão de falar no Grande Expediente. Os trabalhos são
suspensos. Reaberta a sessão, continuando na presidência o ver. JUVENIL
SILVÉRIO. O sr. presidente, ver. JUVENIL SILVÉRIO, convoca sessão
extraordinária, logo após o encerramento desta sessão ordinária, para apreciação,
em regime de urgência para apreciação em turno único, dos Projetos de Lei, do
Poder Executivo, de nºs 500/2017 constante do processo nº 17241/2017, que
desafeta os lotes de domínio público municipal que especifica e respectivas
benfeitorias, autoriza o Município a doá-los à Companhia de Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo para fins de comercializar, estimular
e fornecer capacidade de organização comunitária e viabilizar o acesso aos serviços
urbanos essenciais às famílias de baixa renda do Município, e dá outras
providências’; 501/2017 constante do processo nº 17242/2017, que desafeta a área
de domínio público municipal que especifica e respectivas benfeitorias, autoriza o
município a doá-las à Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo, para fins de comercializar, estimular e fornecer capacidade de
organização comunitária, viabilizar o acesso aos serviços urbanos essenciais às
famílias de baixa renda, e dá outras providências; e 503/2017 constante do processo
nº 17246/2017, que dispõe sobre as normas gerais para a permissão do serviço de
transporte individual de passageiros em veículos de aluguel – táxi. Nada mais
havendo a ser tratado, o sr. presidente, ver. JUVENIL SILVÉRIO, declara encerrada
a presente sessão ordinária, o que se deu às 19h54min. Para constar, lavrar-se-á
esta ata que será arquivada depois de cumpridas as formalidades regimentais de
praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

PRESIDENTE
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