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SEPTUAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

11  DE DEZEMBRO DE 2018 

 
 

PRESIDENTE: JUVENIL SILVÉRIO 

SECRETÁRIO: CYBORG e ROBERTINHO DA PADARIA 

 

 

Aberta a sessão, às 17h55min, o sr. secretário, ver. Cyborg, procede à verificação de 

presença e constata a presença, em Plenário, dos seguintes vers.: LINO BISPO (PR), 

AMÉLIA NAOMI (PT), JOSÉ DIMAS (PSDB), SÉRGIO CAMARGO (PSDB), MARCÃO 

DA ACADEMIA (PTB), CYBORG (PV), ROBERTINHO DA PADARIA (PPS), WALTER 

HAYASHI (PSC), PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PRP), FLÁVIA CARVALHO 

(PRB) e JUVENIL SILVÉRIO (PSDB). 

 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: ROBERTO DO 

ELEVEN (PRB) – 17h56min, DR. ELTON (MDB) – 17h57min, MANINHO CEM POR 

CENTO (PTB) – 17h58min, DULCE RITA (PSDB) – 17h58min, JULIANA FRAGA (PT) 

– 17h58min, WAGNER BALIEIRO (PT) – 17h58min, FERNANDO PETITI (MDB) – 18 

horas, RENATA PAIVA (PSD) – 18h03min, ESDRAS ANDRADE (SD) – 18h04min e 

VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h12min. 

 

 
Às 17h55min, havendo número regimental, o sr. presidente, ver. 

JUVENIL SILVÉRIO, declara aberta a presente sessão ordinária, dedicada ao 
EXPEDIENTE, cuja pauta de requerimentos, indicações, moções, diversos e atas 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 das proposituras se dará de forma simbólica (conforme o artigo 
145 § 6.º – III do Regimento Interno da Câmara Municipal). A seguir, o sr. presidente, ver. 
JUVENIL SILVÉRIO, procede à leitura do parecer exarado pela Assessoria Jurídica, a 

saber: “Em atendimento à consulta encaminhada, esta Assessoria conclui: pela 
possibilidade de realização de novo sorteio da composição da comissão processante 
prevista no Decreto-lei nº 201/67 em caso de invalidação do sorteio anterior; a 
proporcionalidade partidária deve ser observada quando da constituição da comissão 
processante prevista no Decreto-lei nº 201/67. É o parecer.” Os trabalhos são 
suspensos. Reaberta a sessão, continuando na presidência o ver. JUVENIL 
SILVÉRIO. Às 18h34min inicia-se a eleição para composição da Comissão 
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Processante referente ao processo nº 6985/2018. Neste momento, o ver. Wagner 
Balieiro e a ver.ª Renata Paiva procedem à colocação das cédulas com os nomes dos 

vers. do PSDB na urna, rubricando-as. A seguir, o ver. Professor Calasans Camargo se 
dirige à urna para o sorteio do nome do ver. do PSDB que fará parte da Comissão 
Processante, anunciando o nome da ver.ª Dulce Rita. O sr. presidente, ver. JUVENIL 
SILVÉRIO, ratifica o nome da ver.ª Dulce Rita, pelo PSDB, para compor a Comissão 
Processante no processo nº 6985/2018. Neste momento, o ver. Sérgio Camargo e o 
ver. Dr. Elton procedem à colocação das cédulas com os nomes dos vers. do PT na 
urna, rubricando-as. A seguir, o ver. Fernando Petiti se dirige à urna para o sorteio do 
nome do ver. do PT que fará parte da Comissão Processante, anunciando o nome da 
ver.ª Juliana Fraga, pelo PT, para compor a Comissão Processante no processo nº 
6985/2018. O sr. presidente, ver. JUVENIL SILVÉRIO, ratifica o nome da ver.ª Juliana 
Fraga, pelo PT, para compor a Comissão Processante no processo nº 6985/2018. 
Neste momento, o ver. José Dimas e a verª Amélia Naomi procedem à colocação das 
cédulas com os nomes dos demais vereadores na urna. A seguir, o ver. Robertinho da 
Padaria se dirige à urna para o sorteio do nome do ver. dos demais partidos que fará 
parte da Comissão Processante, anunciando o nome do ver. Professor Calasans 

Camargo, pelo PRP, para compor a Comissão Processante no processo nº 6985/2018. O 
sr. presidente, ver. JUVENIL SILVÉRIO, ratifica o nome do ver. Professor Calasans 
Carmargo, pelo PRP, para compor a Comissão Processante no processo nº 
6985/2018. Às 18h45min encerra-se a eleição da composição da Comissão 
Processante referente ao processo nº 6985/2018. A requerimento verbal formulado 
pelo ver. José Dimas o Plenário, consultado, aprova com um voto contrário o pedido 
de votação em bloco das matérias submetidas à apreciação do Plenário; bem como o 
pedido de inclusão na pauta das indicações de n.ºs 7051/2018 constante do processo 
nº 13249/2018, do ver. Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura colocação de tela de 
proteção (cobertura) e rede nas traves do gol da quadra de esportes da praça Ouro 
Preto, no Jardim Ismênia; 7052/2018 constante do processo nº 13250/2018, do ver. 
Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura a reprogramação dos horários de iluminação 
da quadra de esportes da praça Ouro Preto; 7053/2018 constante do processo nº 
13251/2018, do ver. Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura serviços de reparos em 
asfalto do corredor de ônibus da avenida São José; 7054/2018 constante do processo 
nº 13252/2018, do ver. Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura serviços de 
conserto/reparo das grades de proteção, localizadas na altura do primeiro ponto de 
ônibus da avenida São José; 7055/2018 constante do processo nº 13253/2018, do ver. 
Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura serviços de poda severa, corte de raiz e 
estudos para retirada de árvores na rua Piauí, nº 70, na Vila São Pedro; 7057/2018 
constante do processo nº 13261/2018, da ver.ª Flávia Carvalho, que solicita à 
Prefeitura realizar poda de duas árvores localizadas na rua Maricá, nº 422 – Jardim 
Satélite; 7058/2018 constante do processo nº 13262/2018, da ver.ª Flávia Carvalho, 
que solicita à Prefeitura rampa de acesso para cadeirantes na viela Isabel Maria de 
Jesus, no Jardim Telespark; e 7059/2018 constante do processo nº 13263/2018, da 
ver.ª Flávia Carvalho, que solicita à Prefeitura substituição de duas árvores localizadas 
na rua Maricá, nº 422 – Jardim Satélite; da moção nº 133/2018 constante do processo 
nº 13266/2018, da ver.ª Amélia Naomi, que manifesta apoio à Nota Deliberativa do 27º 
Encontro Estadual do MNDH/SP sobre “70 Anos da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos” realizada em 8 de dezembro de 2018; e dos requerimentos de nºs 
4501/2018 constante do processo nº 13254/2018, do ver. Wagner Balieiro, que requer 
à Prefeitura urgência no agendamento de biópsia de próstata para o sr. Dimas 
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Benedito Aparecido Alves; 4502/2018 constante do processo nº 13264/2018, do ver.a 
Flávia Carvalho, que solicita à Prefeitura informações acerca do Programa 
Habitacional em nome da sr.ª Inez da Silva Machado, conforme PH 31594; e 
4503/2018 constante do processo nº 13265/2018, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita 
à concessionária EDP Bandeirante para que faça a remoção de galho de árvore que 
se desprendeu e ficou preso à fiação elétrica, em frente ao imóvel, situado na rua Raul 
Seixas, 124, Parque Industrial; e, ainda, o pedido de destaque na votação do 
requerimento de nº 4489/2018 constante do processo nº 13183/2018, da ver.ª Amélia 
Naomi, que solicita informações à Prefeitura Municipal de São José dos Campos 
acerca dos gastos em publicidade que a municipalidade despendeu com a divulgação 
no âmbito da saúde, especificamente com o Hospital da Mulher no exercício de 2017; 
e do requerimento de nº 4495/2018 constante do processo nº 13207/2018, da ver.ª 
Amélia Naomi, que informações à Prefeitura Municipal acerca do novo contrato 
firmado entre o Município e a entidade Provisão. Às 18h55min tem início o processo 
de votação da pauta. Submetida à apreciação do Plenário foram aprovadas por 
unanimidade as atas das sessões ordinárias realizadas nos dias 4 e 6 de dezembro 
de 2018; bem como a ata da sessão solene realizada dia 7 de dezembro de 2018. Em 
destaque a votação do requerimento de nº 4489/2018 constante do processo nº 
13183/2018, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita informações à Prefeitura Municipal de 
São José dos Campos acerca dos gastos em publicidade que a municipalidade 
dispendeu com a divulgação no âmbito da saúde, especificamente com o Hospital da 
Mulher no exercício de 2017; e do requerimento de nº 4495/2018 constante do 
processo nº 132017/2018, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita informações à 
Prefeitura Municipal acerca do novo contrato firmado entre o Município e a entidade 
Próvisão. Rejeitados com três votos favoráveis. O Plenário, consultado, aprova, em 
bloco e por unanimidade, as demais matérias constantes da pauta, bem como as 
matérias inclusas, já citadas. Foram deferidos de plano os requerimentos de nº 
4104/2018 constante do processo nº 12708/2018, do ver. Fernando Petiti, que solicita 
a licença de vereança em sessão ordinária do dia 6.12.2018, nos termos do artigo 37, 
I, a da Lei Orgânica do Município; e de nº 4055/2018 constante do processo 
12643/2018, do ver. Dr. Elton, que justifica ausência de vereança no dia 4 de 
dezembro de 2018, conforme atestado médico anexo. Ocupam a tribuna para fazer 
uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. o Art. 92, § 1º, do Regimento Interno) 
e no horário da Liderança Partidária (conf. Art. 137, inciso V, do Regimento Interno), 
pelo prazo regimental de dez minutos, cada um, respectivamente, os oradores 
inscritos, a saber: ver. Lino Bispo, ver. Dr. Elton e ver.ª Amélia Naomi. Assume ad hoc 
a secretaria dos trabalhos o ver. Robertinho da Padaria. A requerimento verbal 
formulado pelo ver. José Dimas, o Plenário, consultado, aprova por unanimidade o 
pedido de alteração do horário da Sessão Ordinária do Expediente, de 18 de 
dezembro de 2018, das 17h30 para as 10 horas, e a antecipação da Sessão Ordinária 
da Ordem do Dia, de 20 de dezembro de 2018, às 17h30, para 18 de dezembro de 
2018, na sequência do Expediente (conf. Req. 4504/2018 – nº 13270/2018). Às 
18h33min encerra-se o processo de votação da pauta. A seguir, os presentes, em 
pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem póstuma à memória dos srs. 
Osvaldo Saldo Filho, Willian Sene dos Santos, Wilson e Ari, e das sr.ªs Neide do 
Prado Monteiro e Maria José de Lima Ribeiro. Nada mais havendo a ser tratado, o sr. 
presidente, ver. JUVENIL SILVÉRIO, declara encerrada a presente sessão ordinária, o 
que se deu às 19h35min. Para constar, lavrar-se-á esta ata que será arquivada depois de 
cumpridas as formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..- 
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