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(...) 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em atendimento.... Vamos 

dar prosseguimento, então, aqui à composição da CEI. Em atendimento ao Requerimento 

nº 368/2022, requer a constituição de Comissão Especial de Inquérito para investigar e 

apurar flagrante descumprimento do Contrato de Programa nº 157/08, firmado entre a 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp, e o Município de 

São José dos Campos, principalmente no que se refere à falta de abastecimento de água 

em diversos bairros da contratante, ferindo o que dispõe, dentre outras, Cláusula Terceira, 

a alínea ‘a’ do item 5.1 da Cláusula Quinta, bem como as alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do item 8.1 

da Cláusula Oitava do contrato. Esta proposta de constituição de Comissão de Inquérito 

cumpre os requisitos determinados no artigo 63 do Regimento Interno e possui 

assinaturas necessárias. Informo a todos os presentes que será respeitada a 

representação proporcional dos partidos na composição da Comissão, considerando-se a 

minoria os partidos com uma ou duas cadeiras. Peço às bancadas que indiquem 

membros para essa Comissão. Federação PSDB-Cidadania, quem indica?” 

O vereador RENATO SANTIAGO:- “Boa noite, presidente! Coligação.... Federação PSDB-

Cidadania indica o vereador Dr. José Cláudio para essa CEI. Obrigado, presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Pelo PSD, quem indica?” 

O vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, nós indicamos o vereador Marcão da 

Academia, o PSD.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Bom, consulto, então, os 

demais partidos, qual o vereador indica para compor essa Comissão?” 

O vereador MILTON VIEIRA FILHO:- “Senhor presidente, o Republicanos indica o líder, 

vereador Milton Vieira Filho. Obrigado!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Conforme o Regimento 
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Interno, essa presidência indica dois nomes para compor a Comissão. Primeira indicação 

é o vereador Lino Bispo, do PL. E a segunda indicação é da vereadora Juliana Fraga, do 

PT. Em votação as indicações desta presidência. Vereadores favoráveis permaneçam 

como estão, os contrários se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCELO GARCIA:- “Nenhum voto contrário.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por 

unanimidade, então, os nomes dos vereadores Lino Bispo e Juliana Fraga." (...) .-.-.-.-.-.-.-

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