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PRIMEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA – eleição da
Mesa Diretora para o exercício de 2017/2018
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA
DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA

Aberta a sessão, às 14h54min, o senhor secretário, vereador Fernando Petiti, procede
à verificação de presença e constata a presença, em Plenário, dos seguintes
vereadores: DULCE RITA (PSDB), FLÁVIA CARVALHO (PRB), ROBERTO DO
ELEVEN (PRB), CYBORG (PV), ROBERTINHO DA PADARIA (PPS), VALDIR
ALVARENGA (SD), AMÉLIA NAOMI (PT), WAGNER BALIEIRO (PT), LINO BISPO
(PR), JULIANA FRAGA (PT), PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PRP), RENATA
PAIVA (PSD), DR. ELTON (PMDB), WALTER HAYASHI (PSC), JUVENIL SILVÉRIO
(PSDB), MANINHO CEM POR CENTO (PTB), MARCÃO DA ACADEMIA (PTB),
SÉRGIO CAMARGO (PSDB), JOSÉ DIMAS (PSDB), ESDRAS ANDRADE (SD) e
FERNANDO PETITI (PSDB).

Às 14h54min, havendo número regimental, a senhora presidente, vereadora DULCE
RITA, invocando a proteção de Deus e lembrando que todo o poder emana do povo,
declara aberta a presente sessão extraordinária, convocada por força do Artigo 45 da
Lei Orgânica do Município, sessão esta dedicada exclusivamente à eleição da Mesa
Diretora da Câmara Municipal para o biênio 2017/2018.
A senhora presidente, vereadora DULCE RITA:- “Passaremos agora à votação para
eleição dos membros da Mesa Diretora da Câmara Municipal de São José dos
Campos. Passaremos à votação inicialmente para eleição da presidência dessa Casa
de Leis. Solicito aos vereadores que registrem suas candidaturas à presidência da
Mesa Diretora desta Casa de Leis para o biênio 2017 a 2018.”
O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhora presidente, parabéns pela condução dos
trabalhos! Quero registrar a minha candidatura à presidência desta Casa e gostaria de
já contar com o voto de todos os vereadores presentes. Muito obrigado, presidente!”
A senhora presidente, vereadora DULCE RITA:- “Não havendo mais nenhum vereador
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inscrito, solicitamos à nossa assessoria que proceda à impressão das cédulas com o
nome do candidato... É voto único, então... Do candidato Juvenil Silvério. Convido o
senhor secretário, vereador Petiti, para junto com esta vereadora que preside os
trabalhos desta Mesa a proceder a contagem das cédulas de votação para eleição da
presidência da Mesa Diretora, biênio 2017 a 2018. Também já... Não consta aqui no
Regimento Interno, mas a tradição é convidar três vereadores eleitos para acompanhar
a rubrica dos presidente e do secretário nas cédulas de votação. Por isso, convido os
vereadores Lino Bispo, Valdir Alvarenga e Amélia Naomi para acompanhar esse
trabalho, por favor!”
Neste momento, convidados pela senhora presidente, vereadora DULCE RITA, os
vereadores Lino Bispo, Valdir Alvarenga e Amélia Naomi acompanham a rubrica da
senhora presidente e do secretário nas cédulas de votação para eleição do cargo de
presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal – biênio 2017/2018.
Passou-se ao processo de votação, que será secreto.
A senhora presidente, vereadora DULCE RITA:- “Uma vez que estão rubricadas todas
as cédulas, solicitamos aos vereadores para que dirijam-se até a Mesa para retirá-las e
proceder à votação, depositando-as em seguida na urna. Estou chamando um a um
aqui, por favor! Primeira Amélia Naomi. Cyborg. Agora sou eu. Dr. Elton Junior. Em
seguida, Esdras Protetor, Fernando Petiti, Flávia Carvalho, José Dimas, Juvenil
Silvério, Lino Bispo, Juliana Fraga, Maninho Cem Por Cento, Marcão da Academia ao
Ar Livre, Professor Calasans Camargo, Renata Paiva, Robertinho da Padaria, Roberto
do Eleven, Sérgio Camargo, Valdir Alvarenga, Wagner Balieiro, Walter Hayashi.”
Às 15h07min iniciou-se o processo de eleição dos membros da Mesa Diretora da
Câmara Municipal para o biênio 2017/2018.
A senhora presidente, vereadora DULCE RITA:- “Para o processo de votação para o
cargo de presidente da Mesa Diretora, convido para atuarem como escrutinadores os
vereadores Elton Andrade, Esdras Protetor e Flávia Carvalho. Foram apurados e
conferidos os votos, sendo dados 19 (dezenove) votos ao vereador Juvenil e 02 (dois)
votos foram impugnados. Portanto, foi eleito para a presidência da Mesa Diretora o
vereador Juvenil Silvério.”
A convite da presidência, funcionaram como escrutinadores, no processo de votação
para o cargo de presidente da Mesa Diretora, os vereadores Dr. Elton, Esdras Andrade
e Flávia Carvalho, que apuraram e conferiram os votos, sendo dados 19 (dezenove)
votos ao vereador Juvenil Silvério, registrando-se 02 (dois) votos impugnados.
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A senhora presidente, vereadora DULCE RITA:- “Com a palavra o vereador Juvenil
Silvério.”
O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhora presidente, eu quero agradecer a vossa
excelência pelos trabalhos da Mesa, a todos os vereadores que votaram em mim,
também ao público presente aqui, à imprensa, a todas as famílias que estão aqui,
representar os funcionários da Casa. Que deus abençoe a todos! Eu quero dizer que
eu tive dezenove votos. Dezenove ou dezoito?”
A senhora presidente, vereadora DULCE RITA:- “Dezenove.”
O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Então faltaram dois votos. Dizer para esses dois que
eu também serei o presidente deles e eles também serão contemplados naquilo que a
Câmara puder oferecer a todos os vereadores. Independente do voto, eu quero
contemplar a todos os vereadores. Muito obrigado, presidente!”
A senhora presidente, vereadora DULCE RITA:- “Passaremos à votação para eleição
do 1º vice-presidente. Solicito aos vereadores que... Senhor Juvenil Silvério, por favor,
assuma os seus trabalhos agora aqui!”
Neste momento assume a presidência o vereador JUVENIL SILVÉRIO, que dá
continuidade ao processo de eleição dos demais cargos da Mesa Diretora da Câmara
Municipal, e assume a secretaria dos trabalhos a vereadora Dulce Rita.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Dando prosseguimento aos
trabalhos da Mesa, agradecendo ao vereador Fernando Petiti, que secretariou até o
momento esta Mesa, e também agradecendo aqui à nobre vereadora campeã de votos
Dulce Rita, vamos prosseguir então com os trabalhos da Casa. Passaremos à votação
para eleição do vice-presidente. Antes, eu quero agradecer a todos os vereadores que
fizeram gestão para que essa presidência pudesse acontecer. Muito obrigado aos
colegas e com certeza vamos trabalhar juntos. Solicito aos senhores vereadores que
registrem suas candidaturas ao cargo de 1º vice-presidente da Mesa Diretora desta
Casa de Leis para o biênio 2017/2018.”
O vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Boa tarde, senhor presidente, parabéns!
Boa tarde à Mesa! Boa tarde a todos os vereadores! Gostaria de deixar registrado aqui
o meu nome como candidato ao 1º vice-presidente aí da Mesa Diretora. E gostaria aí
de ter o apoio de todos. Muito obrigado!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Mais alguém faz registro à
candidatura? Não tendo mais inscritos, passaremos ao processo. Solicitamos à nossa
assessoria que proceda à impressão das cédulas com os nomes dos candidatos. Não
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consta no Regimento Interno, mas é tradição convidar três vereadores eleitos para
acompanharem a rubrica do presidente e do secretário nas cédulas. Por isso, convido
os vereadores Sérgio Camargo, Robertinho da Padaria... Sérgio Camargo, Petiti da
Farmácia e José Dimas.”
Neste momento, convidados pelo senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO, os
vereadores Sérgio Camargo, Fernando Petiti e José Dimas acompanham a rubrica do
presidente e da secretária nas cédulas de votação para eleição do cargo de 1º vicepresidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal – biênio 2017/2018.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Uma vez que estão rubricadas
todas as cédulas, solicitamos aos vereadores que dirijam até a Mesa para retirá-las e
proceder à votação, depositando-as em seguida na urna. Quero convidar a nobre
vereadora Amélia Naomi. Vereador Rogério Cyborg. Para adiantar o assunto,
vereadora Dulce Rita. Vereador Dr. Elton. Vereador Esdras. Fernando Petiti. Flávia
Carvalho. José Dimas. Juliana Fraga. Juvenil Silvério. Lino Bispo. Maninho Cem Por
Cento. Marcão da Academia. Professor Calasans Camargo. Renata Paiva. Robertinho
da Padaria. Roberto do Eleven. Sérgio Camargo. Valdir Alvarenga. Wagner Balieiro.
Walter Hayashi. Para o processo de votação para o cargo de 1º vice-presidente da
Mesa Diretora, convido para atuarem como escrutinadores os vereadores Juliana
Fraga, Wagner Balieiro e Amélia Naomi. Rogério Cyborg, Roberto do Eleven e Wagner
Balieiro. O nobre vereador Robertinho da Padaria obteve 20 (vinte) votos favoráveis e
tivemos 01 (um) voto nulo.”
A convite da presidência, funcionaram como escrutinadores, no processo de votação
para o cargo de vice-presidente da Mesa Diretora, os vereadores Cyborg, Roberto do
Eleven e Wagner Balieiro, que apuraram e conferiram os votos, sendo dados 20 (vinte)
votos ao vereador Robertinho da Padaria, registrando-se 01 (um) voto nulo.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Queria só justificar a vossas
excelências, na cédula de votação do lado esquerdo tem um quadrinho aqui, um
espaço, é nesse local que deve ser colocado a sua marca como candidato. Foi feito um
‘x’ em cima do partido. Então, igual na outra votação, esse voto foi invalidado, foi nulo.
Questão de Ordem, vereador Rogério Cyborg.”
O vereador CYBORG, Q. O.:- “Presidente, gostaria que vossa excelência, junto com a
Mesa, revisse a respeito dessa votação, sendo que houve a intenção... Nós estamos
aqui conversando com todos os vereadores e houve a intenção da pessoa em votar no
candidato, candidato único, e realmente, eu estava aí para a conferência, o voto está
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com um ‘x’ em cima do partido, então houve a intenção de voto. Se juridicamente vossa
excelência acatar, gostaria que fosse revisado.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Quero consultar o Plenário,
porque na primeira votação um vereador me procurou e disse que fez uma assinatura
porque não sabia esse procedimento. Se formos considerar esta possibilidade,
vereador Cyborg, então tanto a primeira votação quanto a segunda votação tivemos
vinte e um votos favoráveis, certo? Então para evitar qualquer confusão, procederemos
daqui para frente e o que foi votado fica como está, ok? Pela Ordem, vereador
Robertinho da Padaria.”
O vereador ROBERTINHO DA PADARIA, Q. O.:- “Quero agradecer... Como já foi dito
aqui, houve aí um erro, mas acho que, tanto eu quanto o presidente, tivemos uma
votação unânime aqui. Quero agradecer todos os votos de vocês, quero agradecer o
apoio de todos e pode ter certeza, presidente e todos os componentes da Mesa
Diretora, estarei aqui contribuindo e ajudando essa Casa para que possa ter de fato
harmonia no dia a dia, isso que é o mais importante, que nós precisamos disso aqui,
com todos, com todos nós vereadores, funcionários principalmente, qualquer um deles,
desde o pessoal que trabalha na limpeza até o cargo maior dessa Casa. Pode ter
certeza que eu estarei aqui, presidente, ajudando no que for possível, tá? E muito
obrigado a todos aí pela confiança!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Parabéns ao nobre vereador
Robertinho da Padaria! Será um prazer compor com vossa excelência a Mesa dos
Trabalhos. Eu já queria aproveitar e convidar vossa excelência para ficar aqui e
assumir o lugar da nobre vereadora Dulce Rita. Agradeço à vereadora por esse
trabalho até aqui. Com a palavra, pela Ordem, vereador Walter Hayashi.”
A seguir, assume a secretaria dos trabalhos o vereador Robertinho da Padaria.
O vereador WALTER HAYASHI, Q. O.:- “Senhor presidente, Questão de Ordem em
cima do Artigo 12 e 13 do Regimento Interno, Artigo 13, no § 1º do Artigo 13, que é o
seguinte: consultando os vereadores, nós sabemos que só vai existir um candidato
para segunda vice e um candidato para 1º secretário e um candidato para 2º secretário.
Então eu estou propondo, gostaria que fosse submetido ao Plenário, para que na
cédula... fizesse uma cédula com esses três cargos, se não houver nenhuma
discordância dos nobres colegas. Na mesma cédula vota-se 1º secretário, 2º secretário
e 2º vice-presidente. Se não tiver outros candidatos. Então, quem for os candidatos
deveriam se pronunciar no microfone. Inclusive, senhor presidente, voltando só um
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pouquinho na questão da interpretação, é que vocês não são do tempo da cédula. No
meu tempo de cédula, que eu fui candidato, era feito desse jeito, era a intenção. Como
agora os processos modernos, então eu acredito que tenha passado despercebido,
mas tudo bem, é coisa passada e ratifico o que já foi deliberado pelo Plenário.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Em votação o pedido verbal do
nobre vereador Walter Hayashi. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os
contrários que se manifestem.”
O senhor secretário, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Nenhum voto ao
contrário, senhor presidente.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Aprovado por unanimidade.”
A requerimento verbal formulado pelo vereador Walter Hayashi, o Plenário, consultado,
aprovou por unanimidade o pedido para que a eleição para os cargos de 2º vicepresidente, 1º secretário e 2º secretário seja feita na mesma cédula.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Passaremos, então, ao registro
das candidaturas para o cargo de 2º vice-presidente. Solicito a vossa excelência que
faça o registro da candidatura.”
O vereador MANINHO CEM POR CENTO:- “Senhor presidente, gostaria de colocar
meu nome à disposição para 2º vice. Muito obrigado!”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Maninho Cem Por Cento
candidato. Não havendo mais interessados, registro a candidatura Maninho Cem Por
Cento para 2ª vice-presidência. Para 1ª secretaria, solicito a vossas excelências que
façam registro de candidatura.”
O vereador CYBORG:- “Senhor presidente, estou colocando o meu nome à disposição
para 1ª Secretaria.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Não havendo mais registros de
candidatura, vereador Rogério Cyborg para a 1ª secretaria. Para registrar candidatura
na 2ª secretaria, peço a vossa excelência que faça o registro de candidatura.”
A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, eu me coloco aí à disposição da
proposta que fui comunicada no dia de hoje em sugerir o meu nome, como expresidente dessa Casa, para estar colaborando nos estudos que essa Casa já tem
sobre uma série de medidas que nós devemos tomar, continuar tomando, então eu
aceito esse desafio.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Fica, então, registrado a intenção
da vereadora Amélia Naomi para o cargo de 2ª secretaria. Solicito que faça a
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confecção das cédulas com esses nomes para a votação. Gostaria de convidar os
vereadores para acompanhar a rubrica das cédulas, o vereador Lino Bispo, Maninho
Cem Por Cento... Não, não pode, ele é candidato. Não, não pode, Maninho. O Lino
pode. Juliana Fraga e Sérgio Camargo.”
A seguir, convidados pelo senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO, os
vereadores Lino Bispo, Juliana Fraga e Sérgio Camargo acompanham a rubrica do
senhor presidente e do secretário nas cédulas de votação para o cargo de 2º vicepresidente, de 1º secretário e de 2º secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal –
biênio 2017/2018.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Comunico a vossas excelências
que foi confeccionada as cédulas e também conferido, apenas para registro. Solicito a
vossas excelências que façam a aprovação desta cédula marcando do lado... O
registro do voto será computado apenas no espaço do lado esquerdo dos nomes,
qualquer outro local será desconsiderado o voto. Apenas um ‘x’ já registra. Vereadora
Amélia Naomi. Vereador Rogério Cyborg. Dulce Rita. Dr. Elton Junior. Esdras Andrade.
Fernando Petiti. Flávia Carvalho. José Dimas. Juliana Fraga. Juvenil Silvério. Lino
Bispo. Maninho Cem Por Cento. Marcão. Professor Calasans. Renata Paiva.
Robertinho da Padaria. Roberto do Eleven. Sérgio Camargo. Valdir Alvarenga. Wagner
Balieiro. Walter Hayashi. Para o processo de votação para a chapa que contém 2º vicepresidente, 1º secretário e 2º secretário, eu quero convidar aqui os vereadores Walter
Hayashi, Roberto do Eleven e Dr. Elton para fazer a conferência. A chapa encaminhada
para 2º vice-presidente Maninho Cem Por Cento, 1º secretário Rogério Cyborg e 2ª
secretaria para Amélia Naomi obtiveram vinte votos válidos e um voto nulo.”
A convite da presidência, funcionaram como escrutinadores, no processo de votação
na chapa para 2º vice-presidente, 1º secretário e 2º secretário, os vereadores Walter
Hayashi, Roberto do Eleven e Dr. Elton, que apuraram e conferiram os votos, sendo
dados 20 (vinte) votos ao vereador Maninho Cem Por Cento – 2º vice-presidente,
Cyborg – 1º secretário e Amélia Naomi – 2ª secretária, registrando-se 01 (um) voto
nulo.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Conforme o Artigo 57, § 4º, da
Constituição Federal, existe aqui uma vedação ao nome de um membro dessa chapa
por conta de ser novamente reconduzido ao cargo, portanto há uma recomendação que
não seja feito isso de forma subsequente. Submeto ao Plenário para manifestação
sobre essa chapa. Vereadores favoráveis à chapa permaneçam como estão e os
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contrários se manifestem.”
O senhor secretário, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Nenhum voto ao
contrário, senhor presidente.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Está chancelado pelo Plenário.
Fica, então, aprovada a chapa em questão. Com a palavra o vereador Walter Hayashi.”
O vereador WALTER HAYASHI:- “Só para justificar, senhor presidente, o Regimento
Interno ele contém algumas distorções, essa é uma delas, né? Se o presidente ele
pode ser reconduzido, por que não um outro cargo que é menor? Então já tem
jurisprudência sobre isso, então não há problema nenhum. Então, o Plenário mais uma
vez soberanamente apontou corretamente o que deve ser feito.”
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Está encerrado o processo de
votação para eleição da Mesa Diretora biênio 2017/2018. Desta forma, declaro eleita a
Mesa Diretora da Câmara Municipal de São José dos Campos para o biênio
2017/2018, que será composta da seguinte maneira: PRESIDENTE – Juvenil Silvério,
1º VICE-PRESIDENTE – Robertinho da Padaria, 2º VICE-PRESIDENTE – Maninho
Cem Por Cento, 1º SECRETÁRIO – Rogério Cyborg, 2ª SECRETÁRIA – Amélia
Naomi.”
Às 16h21min encerrou-se o processo de eleição dos membros da Mesa Diretora
da Câmara Municipal para o biênio 2017/2018.
O senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Convoco para, após o
encerramento dessa sessão, sessão extraordinária para a eleição das Comissões
Permanentes para o biênio 2017/2018, bem como para votação da ata da 1ª Sessão
Extraordinária. Declaro encerrada a presente sessão.”
Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente, vereador JUVENIL SILVÉRIO,
declarou encerrada a presente sessão extraordinária, o que se deu às 16h26min.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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