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QUINTA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

Eleição das Comissões Permanentes (exercício 2019/2020) 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 15h19min, o senhor secretário, vereador Cyborg, procede à 

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

JULIANA FRAGA (PT), ROBERTO DO ELEVEN (PRB), DR. ELTON (MDB), FLÁVIA 

CARVALHO (PRB), WAGNER BALIEIRO (PT), SÉRGIO CAMARGO (PSDB), RENATA 

PAIVA (PSD), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), MARCÃO DA ACADEMIA (PTB), ESDRAS 

ANDRADE (SD), AMÉLIA NAOMI (PT), FERNANDO PETITI (MDB), MANINHO CEM 

POR CENTO (PTB), LINO BISPO (PR), WALTER HAYASHI (PSC), JOSÉ DIMAS 

(PSDB), CYBORG (PV), ROBERTINHO DA PADARIA (PPS), PROFESSOR 

CALASANS CAMARGO (PRP), DULCE RITA (PSDB) e VALDIR ALVARENGA (SD). 

 

 

Às 15h19min, havendo número regimental, o senhor presidente, vereador JUVENIL 

SILVÉRIO, declara aberta a presente sessão extraordinária, convocada com base no 

que dispõe o art. 27, inciso I da Lei Orgânica deste Município, sessão esta dedicada 

exclusivamente à eleição das Comissões Permanentes para o biênio 2019/2020. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Havendo o número legal e sob a 

proteção de Deus e lembrando que todo poder emana do povo declaro aberta a 5ª 

Sessão Extraordinária da 2ª Sessão Legislativa da 17ª Legislatura, convocada com 

base no que dispõe o art. 27, inciso I da Lei Orgânica do Município, para a finalidade 

específica de eleição das Comissões Permanentes para o Biênio 2019/2020. Informo a 

todos os presentes que, nos termos regimentais, a votação se dará de forma simbólica. 

Com a palavra, vereador líder de governo, José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, conforme acordo com as lideranças dos 

partidos, em comum acordo com todos os vereadores inclusive, consulto então aos 

vereadores sobre a possibilidade de uma única votação, por chapa única.” 

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:- “Nenhuma manifestação contrária, 

presidente.” 

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

pedido do vereador José Dimas.” 

A requerimento verbal formulado pelo vereador José Dimas, o Plenário, consultado, 

aprovou por unanimidade o pedido para que a votação dos membros das Comissões 

Permanentes para o biênio 2019/2020 seja por chapa única. 

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

faça a leitura da proposta de chapa única das Comissões Permanentes.” 

O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Comissões Permanentes para o biênio 

2019/2020: COMISSÃO DE JUSTIÇA, REDAÇÃO E DIREITOS HUMANOS:  para 

presidente o senhor Juvenil Silvério; como membro... Eu vou ler o cargo e depois leio o 

suplente, pode ser? Acho que é melhor para todos acompanharem. Pode ser? Então, 

presidente o vereador Juvenil Silvério e o suplente do presidente é o vereador Lino 

Bispo; como membro titular a vereadora Juliana Fraga e suplente Dr. Elton; como 

relator vereador Fernando Petiti e suplente do relator vereador Marcão da Academia. 

Da COMISSÃO DE ECONOMIA, FINANÇAS E ORÇAMENTO: o presidente vereador 

José Dimas e o suplente do vereador José Dimas a vereadora Flávia Carvalho; como 

membro titular da Economia vereador Sérgio Camargo e suplente do vereador Sérgio 

Camargo vereador Walter Hayashi; relator titular vereador Roberto do Eleven e 

suplente do vereador Roberto do Eleven vereador Cyborg. COMISSÃO DE SAÚDE: 

titulares presidente Dr. Elton, suplente do Dr. Elton vereador Fernando Petiti; membro 

titular da Comissão de Saúde vereadora Flávia Carvalho, suplente vereador Esdras 

Andrade; membro titular da Comissão de Saúde relatora vereadora Dulce Rita, 

suplente vereador Maninho Cem Por Cento. COMISSÃO DO MEIO AMBIENTE: titular 

presidente vereador Cyborg, suplente vereadora Renata Paiva; membro titular Amélia 

Naomi, suplente vereador Wagner Balieiro; relator titular o vereador Valdir Alvarenga, 

suplente vereador José Dimas. COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL: 

titulares presidente Professor Calasans Camargo e suplente do presidente a vereadora 

Dulce Rita; membra titular vereadora Renata Paiva, suplente da membra vereador 

Sérgio Camargo; relator titular vereador Maninho Cem Por Cento, suplente do relator 

vereadora Juliana Fraga. COMISSÃO DE CULTURA E ESPORTES: titulares 
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presidente Marcão da Academia, suplente do presidente vereador Valdir Alvarenga; 

membro titular vereador Wagner Balieiro, suplente do membro vereadora Amélia 

Naomi; relator titular vereador Esdras Andrade,  suplente do vereador Esdras Andrade 

vereador Juvenil Silvério. COMISSÕES DE PLANEJAMENTO URBANO, OBRAS E 

TRANSPORTES: titulares presidente vereador Walter Hayashi, suplente do presidente 

titular Fernando Petiti; membro titular José Dimas; suplente do membro Professor 

Calasans Camargo; relator titular vereador Lino Bispo, suplente do relator vereador 

Roberto do Eleven. COMISSÃO DE ÉTICA: titulares presidente José Dimas, suplente 

vereador Cyborg; membro titular vereador Wagner Balieiro, suplente vereadora Amélia 

Naomi; relator titular Fernando Petiti, suplente vereadora Dulce Rita; relator titular da 

Comissão de Ética vereador Esdras Andrade, suplente do vereador Esdras Andrade, 

vereadora Flávia Carvalho; relator titular da Comissão de Ética vereadora Renata 

Paiva; suplente Professor Calasans Camargo. A comissão segue rubricada e assinada 

por vários vereadores.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação a chapa única das 

Comissões Permanentes. Com a palavra, vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, eu vou votar contrário a essa 

proposta até porque com a mudança que foi feita no início desse ano, que também fui 

contra, o papel e a representatividade do Partido dos Trabalhadores, que hoje é a 

segunda bancada, ela está aquém do que deveria constar no projeto, até porque hoje, 

com a mudança do regimento, ser membro de uma Comissão de Justiça ela é 

importante, mas ela... se ela tivesse reunião e desse um parecer coletivo. Como isso 

não acontece, sendo o presidente e o relator dando o parecer, um membro não fala no 

projeto, como foi o meu caso no dia de hoje. Então, eu quero aqui ressaltar que do 

ponto de vista da importância que o meu partido tem nesta Casa ele não está 

representado como deveria. Seria importante que nós fôssemos ou o relator da 

Comissão de Justiça ou o relator da Comissão de Economia, que está aqui o Roberto 

do Eleven ou o Petiti. Como membro, infelizmente, nosso papel está muito a desejar. 

Então, queria dizer que nós estamos votando contra essa proposta que veio aqui.” 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Agradeço a vossa excelência 

pela consideração. Só para ler aqui, o artigo 55, § 1º diz o seguinte, da Lei Orgânica do 

Município: ‘Em cada comissão é assegurada, tanto quanto possível, a representação 

proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que integram a Câmara 

Municipal’.” 
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Às 15h28min iniciou-se o processo de votação para constituição das Comissões 

Permanentes da Câmara Municipal para o biênio 2019/2020. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereadores favoráveis à chapa 

única das Comissões Permanentes permaneçam como estão e os contrários se 

manifestem.” 

O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Com quatro votos contrários, presidente 

Juvenil Silvério.” 

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

aprovada a chapa das Comissões Permanentes.” 

Em votação, em cédula única, a constituição das Comissões Permanentes da Câmara 

Municipal para o biênio 2019/2020. Aprovada com quatro votos contrários 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Está encerrado o processo de 

votação. Desta forma, declaro eleitas as Comissões da Câmara Municipal de São José 

dos Campos para o biênio 2019, conforme foi lido pelo vereador Cyborg. Ficam, então, 

as Comissões de Justiça, Redação e Direitos Humanos; Saúde; Educação e Promoção 

Social; Planejamento, Obras e Transporte; Economia, Finanças e Orçamento; Meio 

Ambiente; Cultura e Esportes; e também Comissão de Ética aprovadas.” 

Às 15h28min encerrou-se o processo de votação para constituição das 

Comissões Permanentes da Câmara Municipal para o biênio 2019/2020. 

O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Quero aqui agradecer a todos os 

presentes nessa sessão, de forma especial ao vereador Cyborg, vereador Maninho 

Cem Por Cento, vereadora Amélia Naomi, vereador Robertinho da Padaria que nesses 

dois anos estiveram comigo à frente dos trabalhos desta Casa. Desejar ao vereador 

Robertinho da Padaria, Marcão da Academia, José Dimas, Dr. Elton e Juliana Fraga 

muito sucesso na condução nos próximos dois anos aqui do Parlamento. A todos os 

funcionários desta Casa, àqueles que me ajudaram aqui, especialmente na Mesa dos 

trabalhos, nas terças e quintas-feiras, a todos os vereadores e vereadoras o meu muito 

obrigado e que Deus abençoe a todos e um Feliz Natal e um próspero Ano Novo! Com 

a palavra, vereador Cyborg.” 

O senhor secretário, vereador CYBORG:- “Primeiramente agradecer a Deus. Agradecer 

a confiança dos vereadores. Agradecer a oportunidade de poder ter ficado ao seu lado, 

vereador Juvenil, desta Mesa Diretora e de todos os colaboradores da Câmara 

Municipal por esses dois anos aqui como 1º Secretário da Câmara. Muito obrigado e 

um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos!” 
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O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Com a palavra, vereador 

Maninho Cem Por Cento.” 

O vereador MANINHO CEM POR CENTO:- “Senhor presidente, também fico muito 

feliz. Quero agradecer muito aí por ter participado junto com você, com a Mesa Diretora 

aí, e dizer que foi uma grande experiência. E a gente tem muito só a agradecer, né? Foi 

um grande aprendizado na minha vida. E desejar a todos aí um Feliz Natal! Que Deus 

abençoe todas as famílias, as pessoas! Que Deus esteja nos lares de cada pessoa aí 

neste Natal! Seja um Santo Natal e um Ano Novo de muitas bênçãos para todo mundo! 

Muito obrigado, senhor presidente!” 

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 extraordinária, o que se deu às 15h31min.-.-.-.-.-

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