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SEXAGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA
16 DE NOVEMBRO DE 2017

PRESIDENTE: JUVENIL SILVÉRIO
SECRETÁRIO: JULIANA FRAGA e CYBORG

Aberta a sessão, às 17h59min, a sr.ª secretária ad hoc, ver.ª Juliana Fraga, procede à
verificação de presença e constata a presença, em Plenário, dos seguintes vers.:
JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), ESDRAS ANDRADE (SD), MANINHO CEM POR
CENTO (PTB), AMÉLIA NAOMI (PT), LINO BISPO (PR), VALDIR ALVARENGA (SD),
RENATA PAIVA (PSD), ROBERTO DO ELEVEN (PRB), JULIANA FRAGA (PT),
WAGNER BALIEIRO (PT), SÉRGIO CAMARGO (PSDB), ROBERTINHO DA
PADARIA (PPS), WALTER HAYASHI (PSC) e JOSÉ DIMAS (PSDB).

Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: MARCÃO DA
ACADEMIA (PTB) – 18h01min, CYBORG (PV) – 18h02min, DR. ELTON (PMDB) –
18h03min, FERNANDO PETITI (PSDB) – 18h10min, PROFESSOR CALASANS
CAMARGO (PRP) – 18h11min e DULCE RITA (PSDB) – 18h20min.

Às 17h59min, 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, a sr.ª secretária ad hoc,
ver.ª Juliana Fraga, 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. Os trabalhos são suspensos. Reaberta a sessão,
continuando na presidência o ver. JUVENIL SILVÉRIO. Deu-se início ao Grande
Expediente. Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra (conf. Art. 137, Inciso I, do
Regimento Interno) o primeiro orador inscrito, ver. Maninho Cem Por Cento, pelo
prazo regimental de vinte e cinco minutos, que concede aparte à ver.ª Amélia Naomi.
A seguir, ocupa a tribuna o próximo orador inscrito, ver. Valdir Alvarenga, que
concede aparte ao ver. Wagner Balieiro. Assume a secretaria dos trabalhos o ver.
Cyborg. A requerimento verbal formulado pelo ver. José Dimas, o Plenário,
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consultado, aprova por unanimidade o pedido de adiamento, por 01 (uma) sessão,
dos Projetos de Lei de nºs 215/2014 constante do processo nº 8963/2014, da ver.ª
Dulce Rita, que autoriza o Poder Executivo sobre a aplicação de multa para os
praticantes de trotes contra o SAMU – Serviço de Assistência Médica de Urgências,
Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, e dá outras providências; e 375/2017 constante
do processo nº 12789/2017, de sua autoria, que denomina a Rua Projetada 5,
localizada no Centro do Distrito de São Francisco Xavier, de Rua João Batista da
Silva; bem como o pedido de supressão de leitura do inteiro teor das matérias
submetidas à apreciação do Plenário. A seguir, o sr. secretário, ver. Cyborg, procede
à leitura dos processos, a saber: “processo nº 15421/2017, é o requerimento
4379/2017, da ver.ª Amélia Naomi, que ‘solicita à Mesa Diretora autorização
legislativa para homenagear a professora Maria Zélia da Silva, que será agraciada
com a Medalha Mérito Educacional Professor Everardo Miranda Passos’; processo
nº 15423/2017, é o requerimento 4381/2017, do ver. Robertinho da Padaria, onde o
mesmo ‘pede autorização plenária para representar a Edilidade’; Processo nº
15408/2017 – Projeto de Lei nº 439/2017, do ver. Juvenil Silvério, onde ‘institui e
inclui no Calendário Oficial de Festas e Comemorações do Município de São José
dos Campos o Dia da Prematuridade, a ser comemorado no dia 17 de novembro’ –
Comissão de Justiça – rito ordinário... rito urgente – término do prazo para emendas:
23 de novembro de 2017; Processo nº 15424/2017, é o Projeto de Lei nº 443/2017,
da Mesa Diretora, onde dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar no
valor de R$ 950.000,00’ – Comissão de Justiça – rito urgente – término do prazo
para emendas: 23 de novembro de 2017’. Apenas para leitura essas quatro
solicitações, presidente; Substitutivo nº 02 ao Processo nº 5700/2011 – Projeto de
Lei nº 157/2011, da ver.ª Renata Paiva, onde ‘dispõe sobre a proibição do consumo
de bebidas alcoólicas e cigarros, cigarrilhas, charutos ou qualquer outro produto’ –
Comissões: Justiça, Meio Ambiente e Saúde – rito ordinário – prazo para emendas:
30 de novembro de 2011; Processo nº 15415/2017, é o Projeto de Lei nº 441/2017,
do ver. Juvenil Silvério e Outros, onde ‘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’ – Comissão: Justiça – rito
urgente – término do prazo para emendas: 23 de novembro de 2017; e Processo nº
15427/2017, é o Projeto de Lei nº 446/2017, do ver. Juvenil Silvério, onde ‘Autoriza o
Poder Executivo a realizar ações no Município de São José dos Campos na
‘Semana de Conscientização e Prevenção à Alienação Parental’.” Em exame
proposituras em tramitação ordinária para apreciação em turno único. EM
DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 96/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
3090/2017, do ver. Fernando Petiti, que altera a Lei nº 8.461/2011, que institui no
Município de São José dos Campos o Programa Parque a Parque. Não havia orador
inscrito. Às 20h17min inicia-se o processo de votação. Em votação o Projeto.
Aprovado por unanimidade. o sr. presidente, ver. JUVENIL SILVÉRIO, informa que
o Projeto de Lei nº 281/2017 constante do processo nº 8412/2017 foi adiado ex
offício. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 303/2017 CONSTANTE DO
PROCESSO Nº 8955/2017, do ver. Fernando Petiti, que altera a Lei nº 9.543, de 19
de junho de 2017, que “dispõe sobre o estabelecimento de convênio entre empresas
privadas que doarem e desejarem ter suas logomarcas gravadas ou impressas nos
produtos dos alunos das unidades escolares da Rede Municipal de Ensino”. Não
havia orador inscrito. Em votação a Emenda nº 01. Aprovada por unanimidade. EM
DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 392/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº
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13359/2017, do ver. Sérgio Camargo, que altera o caput do artigo 225 da Lei nº
1.566, de 01 de setembro de 1970, que institui o Código Administrativo da Estância
de São José dos Campos, e dá outras providências, para proteger a liberdade
religiosa de quaisquer atos de vilipêndio ou de escarnecimento públicos. Ocupa a
tribuna para fazer uso da palavra o ver. Sérgio Camargo. 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,
consultado, aprova por unanimidade o pedido de inclusão na pauta para votação,
em tramitação ordinária para apreciação em turno único, do Projeto de Lei nº
218/2017 constante do processo 6569/2017, do ver. Professor Calasans Camargo,
que autoriza o Poder Executivo a afixar cartazes contendo o artigo 4º do Estatuto da
Criança e do Adolescente em Hospitais, UBS’s, Creches e Escolas Municipais, e dá
outras providências; e do Projeto de Decreto Legislativo nº 35/2017 constante do
processo nº 14554/2017, da ver.ª Amélia Naomi, que concede Medalha do Mérito
Educacional “Professor Everardo Miranda Passos” à Professora Maria Zélia da Silva.
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 218/2017 CONSTANTE DO PROCESSO
Nº 6569/2017, incluso em pauta, do ver. Professor Calasans Camargo, que autoriza
o Poder Executivo a afixar cartazes contendo o artigo 4º do Estatuto da Criança e do
Adolescente em Hospitais, UBS’s, Creches e Escolas Municipais, e dá outras
providências. Não havia orador inscrito. Em votação o Projeto. Aprovado por
unanimidade. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
35/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 14554/2017, incluso em pauta, da ver.ª
Amélia Naomi, que concede Medalha do Mérito Educacional “Professor Everardo
Miranda Passos” à Professora Maria Zélia da Silva. Não havia orador inscrito. Em
votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. A requerimento verbal formulado
pelo ver. José Dimas, o Plenário, consultado, aprova por unanimidade o pedido de
inclusão na pauta para votação do Projeto de Lei nº 443/2017 constante do processo
nº 15424/2017, da Mesa Diretora, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional
suplementar no valor de R$950.000,00, em regime de urgência para apreciação em
turno único. Em exame proposituras em regime de urgência para apreciação em
turno único. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 443/2017 CONSTANTE DO
PROCESSO Nº 15424/2017, incluso em pauta, da Mesa Diretora, que dispõe sobre
a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 950.000,00. Não havia
orador inscrito. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. A requerimento
verbal formulado pelo ver. José Dimas, o Plenário, consultado, aprova por
unanimidade o pedido de inclusão na pauta para votação do Projeto de Lei nº
439/2017 constante do processo nº 15408/2017, do ver. Juvenil Silvério, que institui
e inclui no Calendário Oficial de Festas e Comemorações do Município de São José
dos Campos o Dia da Prematuridade, a ser comemorado no dia 17 de novembro, em
regime de urgência para apreciação em turno único. EM DISCUSSÃO O PROJETO
DE LEI Nº439/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 15408/2017, incluso em
pauta, do ver. Juvenil Silvério, que institui e inclui no Calendário Oficial de Festas e
Comemorações do Município de São José dos Campos o Dia da Prematuridade, a
ser comemorado no dia 17 de novembro. Não havia orador inscrito. Em votação o
Projeto. Aprovado por unanimidade. A requerimento verbal formulado pelo ver.
José Dimas, o Plenário, consultado, aprova por unanimidade o pedido de inclusão
para votação dos requerimentos de nºs 4379/2017 constante do processo de nº
15421/2017, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à Mesa Diretora autorização
legislativa para homenagear a professora Maria Zélia da Silva que será agraciada
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com a Medalha Mérito Educacional Professor Everardo Miranda Passos; e
4381/2017 constante do processo nº 15423/2017, do ver. Robertinho da Padaria,
que pede autorização plenária para representar esta Edilidade, com ônus, na reunião
com o deputado federal Alex Manente, agendada para o próximo dia 22 de
novembro, em Brasília. Em votação o requerimento nº 4379/2017 constante do
processo nº 15421/2017, da ver.ª Amélia Naomi, incluso em pauta, já citado.
Aprovado por unanimidade. Em votação o Requerimento nº 4381/2017 constante
do processo nº 15423/2017, do ver. Robertinho da Padaria, incluso em pauta, já
citado. Aprovado por unanimidade. A requerimento verbal formulado pelo ver. José
Dimas, o Plenário, consultado, aprova por unanimidade o pedido de inclusão na
pauta para votação do Projeto de Resolução nº 9/2017 constante do processo nº
14113/2017, da Mesa Diretora, que altera a redação do Regimento Interno da
Câmara Municipal de São José dos Campos, em regime de urgência para
apreciação em turno único. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº
9/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 14113/2017, incluso em pauta, da Mesa
Diretora, que altera a redação do Regimento Interno da Câmara Municipal de São
José dos Campos. Ocupam a tribuna para fazer uso da palavra, respectivamente, os
vers. Valdir Alvarenga, Lino Bispo, Amélia Naomi, Wagner Balieiro e Juvenil Silvério.
Encaminha votação a ver.ª Amélia Naomi. 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 prorrogação da sessão (Conf. Art. 88 , § 6º, do Regimento
Interno). Os trabalhos são suspensos. Reaberta a sessão, continuando na
presidência o ver. JUVENIL SILVÉRIO. O sr. presidente, ver. Juvenil Silvério,
informa que o pedido de votação nominal foi retirado pelo solicitante. Encaminha
votação o ver. Wagner Balieiro, Valdir Alvarenga. Em votação a Emenda nº 01.
Aprovada com 05 (cinco) votos contrários. O sr. presidente, ver. JUVENIL
SILVÉRIO, informa que a Emenda nº 02 foi retirada. Em votação a Emenda nº 03.
Aprovada por unanimidade. Em votação a Subemenda nº 01 à Emenda nº 04.
Aprovada com 04 (quatro) votos contrários. Em votação a Emenda nº 04. Aprovada
com 04 (quatro) votos contrários. Em votação a Emenda nº 05. Aprovada com 03
(três) votos contrários. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. Às
23h28min 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 23h29min. Para constar, lavrar-se-á esta ata que será
arquivada depois de cumpridas as formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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