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SEXAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA
17 DE OUTUBRO DE 2017
PRESIDENTE: JUVENIL SILVÉRIO e
ROBERTINHO DA PADARIA
SECRETÁRIO: DR. ELTON e CYBORG

Aberta a sessão, às 17h58min, o sr. secretário ad hoc, ver. Dr. Elton, procede à
verificação de presença e constata a presença, em Plenário, dos seguintes vers.:
JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), LINO BISPO (PR), FLÁVIA CARVALHO (PRB),
AMÉLIA NAOMI (PT), RENATA PAIVA (PSD), DR. ELTON (PMDB), PROFESSOR
CALASANS CAMARGO (PRP), WAGNER BALIEIRO (PT), VALDIR ALVARENGA
(SD), MARCÃO DA ACADEMIA (PTB), ROBERTINHO DA PADARIA (PPS) e
MANINHO CEM POR CENTO (PTB).

Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: WALTER HAYASHI
(PSC) – 17h59min, DULCE RITA (PSDB) – 18 horas, JOSÉ DIMAS (PSDB) –
18h01min, JULIANA FRAGA (PT) – 18h02min, FERNANDO PETITI (PSDB) –
18h05min, ROBERTO DO ELEVEN (PRB) – 18h16min, CYBORG (PV) – 18h17min e
ESDRAS ANDRADE (SD) – 18h17min.
Às 17h58min, 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. Os trabalhos são suspensos. Reaberta a sessão,
continuando na presidência o ver. JUVENIL SILVÉRIO. Assume a presidência o ver.
ROBERTINHO DA PADARIA. 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.ª Amélia Naomi e ver. Professor Calasans Camargo. Neste momento
reassume a presidência o ver. JUVENIL SILVÉRIO, que dá continuidade aos
trabalhos, e assume a secretaria dos trabalhos o ver. Cyborg. 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 requerimento verbal formulado pelo ver.
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José Dimas, o Plenário, consultado, aprova por unanimidade o pedido de votação
em bloco das matérias a serem submetidas à apreciação do Plenário; bem como o
pedido de inclusão, em pauta, dos requerimentos de nºs 3967/2017 constante do
processo nº 13966/2017, do ver. Lino Bispo, que solicita ao Ministério dos
Transportes, Portos e Aviação Civil a realização de estudos para a complementação
das marginais direita e esquerda da BR-116 – Rodovia Presidente Dutra, no trecho
que corta os municípios de São José dos Campos e Jacareí entre os quilômetros
144 e 162; 3968/2017 constante do processo nº 13977/2017, do ver. Lino Bispo, que
solicita ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil a realização de estudos
para a internacionalização do TPS – Terminal de Passageiros do Aeroporto de São
José dos Campos – Professor Urbano Ernesto Stumpf; e 4002/2017 constante do
processo nº 14021/2017, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita autorização Legislativa
para representar com ônus esta Casa de Leis no evento “Perspectivas e Desafios à
Implementação da Política de Reparação no Brasil”; da indicação nº 8447/2017
constante do processo nº 14079/2017, do ver. Walter Hayashi, que solicita à
Prefeitura Municipal que sejam implantados um passeio de concreto e dois pontos
de luz na Praça San Rafael, localizada na Rua Bertolino Cursino dos Santos –
Jardim Rafael; e das moções de nºs 313/2017 constante do processo nº 14016/2017,
do ver. Juvenil Silvério, que parabeniza a TV Vanguarda pela cobertura jornalística
ao jubileu de 300 anos da aparição da imagem de Nossa Senhora Aparecida; e
314/2017 constante do processo nº 14077/2017, da ver.ª Amélia Naomi, que
manifesta congratulações ao Instituto Pesquisas e Desenvolvimento – IP&D –
Universidade do Vale do Paraíba – Univap e o Instituto de Pesquisas Espaciais –
INPE Programa Espaço e Sociedade, pela realização do evento “Para (Re)pensar as
cidades no Brasil: Uma conversa-ação com a Professora Ermínia Maricato” que
aconteceu nos último dia 10 de outubro de 2017, visando promover a discussão e
reflexão sobre a importância da participação da população, em especial da
sociedade civil, através dos movimentos sociais nas questões da função social da
cidade e da produção social e ambiental dos espaços urbanos. Às 19h03min iniciase o processo de votação. Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por
unanimidade a ata da sessão ordinária realizada no dia 05 de outubro de 2017. O
Plenário, consultado, aprova, em bloco e por unanimidade, as matérias constantes
da pauta, bem como as matérias inclusas, já citadas. Foram deferidos de plano os
requerimentos de nºs 3740/2017, do ver. Professor Calasans Camargo; 3929/2017 e
3970/2017, do ver. Lino Bispo; 3935/2017, do ver. Maninho Cem Por Cento;
3939/2017, 3940/2017, 3965/2017 e 3966/2017, do ver. Wagner Balieiro. Submetida
à apreciação do Plenário foi Rejeitado com 12 (doze) votos contrários o recebimento
da representação contra Sílvio do Carmo Camargo (ver. Maninho Cem Por Cento) –
PTB (ref. Processo 11552/2017). Às 19h11min encerra-se o processo de votação.
Deu-se continuidade ao Pinga-Fogo. Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no
horário do Pinga-Fogo (conf. o Art. 92, § 1º, do Regimento Interno) o próximo orador
inscrito, ver. Fernando Petiti, pelo prazo regimental de cinco minutos. 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: vers. Lino Bispo, Cyborg, Marcão da
Academia e Robertinho da Padaria. A seguir, os presentes, em pé, procedem a um
minuto de silêncio em homenagem póstuma à memória da sr.ª Lauzina Simões de
Sousa e do sr. José Onadir Silvério. Nada mais havendo a ser tratado, o sr.
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presidente, ver. JUVENIL SILVÉRIO, declara encerrada a presente sessão ordinária,
o que se deu às 20h13min. Para constar, lavrar-se-á esta ata que será arquivada
depois de cumpridas as formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

PRESIDENTE
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