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SEPTUAGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA
05 DE DEZEMBRO DE 2017
PRESIDENTE: JUVENIL SILVÉRIO e ROBERTINHO DA PADARIA
SECRETÁRIO: CYBORG e JUVENIL SILVÉRIO

Aberta a sessão, às 17h55min, o sr. secretário, ver. Cyborg, procede à verificação de
presença e constata a presença, em Plenário, dos seguintes vers.: JUVENIL
SILVÉRIO

(PSDB),

ROBERTINHO

DA

PADARIA

(PPS),

CYBORG

(PV),

PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PRP), FLÁVIA CARVALHO (PRB), WALTER
HAYASHI (PSC), AMÉLIA NAOMI (PT), SÉRGIO CAMARGO (PSDB), MARCÃO DA
ACADEMIA (PTB), MANINHO CEM POR CENTO (PTB), DR. ELTON (PMDB),
VALDIR ALVARENGA (SD) e WAGNER BALIEIRO (PT).

Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: RENATA PAIVA
(PSD) – 17h56min, JULIANA FRAGA (PT) – 18 horas, DULCE RITA (PSDB) –
18h06min, ROBERTO DO ELEVEN (PRB) – 18h11min, LINO BISPO (PR) –
18h11min, ESDRAS ANDRADE (SD) – 18h12min e JOSÉ DIMAS (PSDB) –
18h26min.
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. 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: Prof.
Calasans Camargo, Cyborg, Marcão da Academia, Lino Bispo e Dr. Elton. Neste
momento, assume ad hoc a secretaria dos trabalhos o ver. Juvenil Silvério. A
requerimento verbal formulado pela ver.ª Dulce Rita, o Plenário, consultado, aprova
por unanimidade o pedido de prorrogação, por mais 90 (noventa) dias, da CEI da
Saúde, objeto do requerimento nº 1782/2017 e do Ato da Mesa nº 20/2017, criada
para investigar e apurar eventuais irregularidades e ilegalidades no uso de reursos
vinculados da Secretaria da Saúde em atividade vedada, durante os anos de 2013 a
2016. (conf. requerimento nº 5140/2017 – processo nº 16907/2017). A requerimento
verbal formulado pelo ver. José Dimas, o Plenário, consultado, aprova por
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unanimidade o pedido de votação em bloco das matérias a serem submetidas à
apreciação do Plenário, bem como o pedido de inclusão para votação dos
requerimentos de nºs 4928/2017 constante do processo nº 16572/2017, do ver.
Fernando Petiti, que solicita autorização plenária para representar a Câmara, no dia
05.12.2017, sem ônus, em evento na Capital; 5046/2017 constante do processo nº
16788/2017, do ver. Wagner Balieiro, que solicita a confecção do Título de Cidadão
Joseense ao senhor José Afonso de Souza, que será outorgado no dia 18 de
fevereiro de 2018; 5138/2017 constante do processo nº 16885/2017, do ver. Dr.
Elton, que parabeniza a Associação Ágape para Educação Especial pela exposição
dos trabalhos dos participantes do Projeto “Despertar Talentos”, realizada na
Câmara de São José dos Campos no início do mês de dezembro de 2017; e
5139/2017 constante do processo nº 16886/2017, do ver. José Dimas, que solicita
ao Plenário autorização para confecção de Diplomas de Homenagens aos alunos e
professores do Projeto Alfabetiza Bilac; das indicações de nºs 9922/2017 constante
do processo nº 16781/2017, do ver. Lino Bispo, que solicita à Prefeitura que
providencie o corte das raízes expostas de uma árvore que está plantada em frente
ao número 712 da Rua Sebastiana Faria de Oliveira, no bairro Cidade Morumbi, e a
posterior recuperação da calçada; e 9930/2017 constante do processo nº
16888/2017, do ver. Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura manutenção da Praça
Monsenhor Luiz Gonzaga Alves Cavalheiro, em Santana; e das moções de nºs
338/2017 constante do processo nº 16792/2017, do ver. Cyborg, congratula-se o
senhor Kelvin Bakos, primeiro joseense a integrar uma Seleção Paralímpica adulta,
pelo convite recebido a ser chefe de delegação das seleções brasileiras masculina e
feminina de goalball na Copa América; e 339/2017 constante do processo nº
16895/2017, do ver. José Dimas, que congratula e aplaude a Associação Comercial
e Industrial de São José dos Campos – ACI pela realização do Natal Iluminado em
nosso Município. Às 19 horas tem início o processo de votação. Submetida à
apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a ata da sessão ordinária
realizada no dia 28 de novembro de 2017. O Plenário, consultado, aprovou, 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 4454/2017,
4929/2017, 4930/2017 e 4932/2017, da ver.ª Flávia Carvalho; 4684/2017 e
4685/2017, do ver. Maninho Cem Por Cento; e 4689/2017, 4692/2017 a 4697/2017 e
4699/2017 a 4727/2017, do ver. Wagner Balieiro. Os trabalhos são suspensos.
Reaberta a sessão, continuando na presidência o ver. ROBERTINHO DA PADARIA.
Às 19 horas encerra-se o processo de votação. Neste momento, assume a
secretaria dos trabalhos o ver. Cyborg. Submetida à apreciação do Plenário foi
aprovado por unanimidade o requerimento verbal formulado pelo ver. Lino Bispo
pedindo a prorrogação, por mais 90 (noventa) dias, da CEI do Lixo, objeto do
requerimento nº 1781/2017 e do Ato da Mesa nº 21/2017, que investiga e apura
denúncias acerca de possíveis irregularidades e ilegalidades no contrato firmado
entre a Urbanizado Municipal S/A – Urbam e a Empresa Cavo Serviços e
Saneamento S/A para a prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos no
município, bem como na referida licitação. Comunica que o presidente será o ver.
Lino Bispo e o Relator o ver. Walter Hayashi. Convoca a Comissão para uma reunião
na próxima terça-feira, às 16 horas, na Sala Pedro Bala. (conf. Requerimento nº
5142/2017 – Protocolo nº 16909/2017); bem como o requerimento verbal formulado
pelo ver. Cyborg pedindo a prorrogação, por mais 90 (noventa) dias, da CEI do
Teatrão, objeto do requerimento nº 1783/2017 e do Ato da Mesa nº 22/2017, que
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investiga e apura denúncias acerca de possíveis irregularidades e ilegalidades na
contratação da Urbanizadora Municipal S/A – Urbam para reforma e adequação do
poliesportivo Teatrão. Registra que o presidente será o ver. Fernando Petiti e que o
relator será o ver. Cyborg. (conf. requerimento nº 5141/2017 – protocolo nº
16908/2017). A seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em
homenagem póstuma à memória das sr.ªs Vera Lúcia da Silva e Ruth Machado
Leite. Nada mais havendo a ser tratado, o sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA
PADARIA, declara encerrada a presente sessão ordinária, o que se deu às
19h20min. Para constar, lavrar-se-á esta ata que será arquivada depois de
cumpridas as formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

PRESIDENTE
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