
  

         CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
                        (ATA LEGAL)                                          1 

CMSJC-001 – 2ª Sessão Ordinária – 26.01.2021 

 

 

SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA 

26 DE JANEIRO DE 2021 

 

PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA  

SECRETÁRIO: ZÉ LUÍS e MARCÃO DA ACADEMIA 

  

 

Aberta a sessão, às 17h53min, o sr. secretário ad hoc, ver. Zé Luís, procede à 

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

ROBERTO CHAGAS (PL), MARCELO GARCIA (PTB), ZÉ LUÍS (PSD), MARCÃO DA 

ACADEMIA (DEMOCRATAS), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), RAFAEL PASCUCCI 

(PTB), THOMAZ HENRIQUE (NOVO), DR. JOSÉ CLÁUDIO (PSDB), JUNIOR DA 

FARMÁCIA (PSL), LINO BISPO (PL) e ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA). 
  

Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: RENATO 

SANTIAGO (PSDB) – 17h56min; MILTON VIEIRA FILHO (REPUBLICANOS) – 

17h57min; DULCE RITA (PSDB) – 17h57min; WALTER HAYASHI (PSC) – 17h58min; 

JULIANA FRAGA (PT) – 18h01min; FERNANDO PETITI (MDB) – 18h02min; 

ROBERTO DO ELEVEN (PSDB) – 18h02min; FABIÃO ZAGUEIRO 

(SOLIDARIEDADE) – 18h06min; e AMÉLIA NAOMI (PT) – 18h17min. 

 

 

Às 17h53min, havendo número regimental, o sr. presidente, 
ver. ROBERTINHO DA PADARIA, invocando a proteção de Deus e lembrando que todo 
poder emana do povo, declara aberta a presente sessão ordinária, dedicada ao 
EXPEDIENTE, cuja pauta de indicações, moções, requerimentos, documentos diversos e 
ata passa a fazer parte integrante dos anais desta sessão. O sr. presidente, ver. 
ROBERTINHO DA PADARIA, informa que, nos termos regimentais, a votação das 
proposituras se dará de forma simbólica (conf. art. 145, § 6º, III, do Regimento Interno da 
Câmara Municipal). Os trabalhos são suspensos. Reaberta a sessão, continuando na 
presidência o ver. ROBERTINHO DA PADARIA, e assume a secretaria dos trabalhos o 
ver. Marcão da Academia. A requerimento verbal formulado pelo ver. Juvenil Silvério, o 
Plenário, consultado, aprova por unanimidade o pedido de votação em bloco das 
matérias submetidas à apreciação do Plenário; bem como o pedido de inclusão das 
Indicações de nos 422/2021 constante do Processo no 691/2021, do ver. Dr. José Cláudio, 
que indica à Prefeitura Municipal a execução de ação fiscalizatória quanto à estética 
urbana relativa às condições de limpeza, manutenção e conservação de área privada, 
situada à altura do nº 105, da rua Hilário Santana, no bairro Pq. Res. Flamboyant; 
423/2021 constante do Processo no 692/2021, do ver. Dr. José Cláudio, que indica à 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100330031003100370035003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - 
ICP - Brasil.



  

         CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
                        (ATA LEGAL)                                          2 

CMSJC-001 – 2ª Sessão Ordinária – 26.01.2021 

 

Prefeitura Municipal a execução do serviço tapa-buraco em via pública, situada à altura do 
nº 188, da rua Rio São Francisco, no bairro Jd. Pararangaba; 424/2021 constante do 
Processo no 693/2021, do ver. Dr. José Cláudio, que indica à Prefeitura Municipal a 
execução de serviço de Avaliação Estrutural da Ponte Flamínico Vaz de Lima, no bairro 
do Urbanova; 425/2021 constante do Processo no 694/2021, do ver. Dr. José Cláudio, que 
indica à Prefeitura Municipal execução de avaliação de viabilidade de implantação de área 
para estacionamento de veículos, com finalidade de carga e descarga, na altura do nº 
1.880, da av. Shishima Hifumi, no bairro Urbanova; 426/2021 constante do Processo no 
695/2021, do ver. Dr. José Cláudio, que indica à Prefeitura Municipal serviço de 
manutenção em bueiro/boca de lobo, localizado à av. Nove de Julho, na altura do nº 151, 
no bairro Jardim Apolo; 427/2021 constante do Processo no 696/2021, do ver. Dr. José 
Cláudio, que indica à Prefeitura Municipal a execução de serviço de limpeza e capina em 
área pública, situada à altura do nº 605, da rua dos Jaburus, no bairro Jd. Uirá; 428/2021 
constante do Processo no 697/2021, do ver. Dr. José Cláudio, que indica à Prefeitura 
Municipal a instalação de cobertura em ponto de ônibus, localizado à av. Shishima Hifumi, 
na altura do número 2.276, no bairro do Urbanova; 429/2021 constante do Processo no 
698/2021, do ver. Dr. José Cláudio, que indica à Prefeitura Municipal a execução de 
avaliação de risco de queda de indivíduo arbóreo, situado à altura do nº 698, da rua 
Joaquim Bagunha Maldos, no bairro Vila Tesouro; 430/2021 constante do Processo no 
702/2021, do ver. Fabião Zagueiro, que solicita à Prefeitura Municipal melhorias na 
iluminação pública com a troca por lâmpadas LED e poda geral das árvores na Praça das 
Gaivotas - Vila Tatetuba, bem como recomposição e higienização da areia na quadra de 
Futevôlei/Vôlei no referido local; 431/2021 constante do Processo no 703/2021, do ver. 
Fabião Zagueiro, que solicita à Prefeitura Municipal a realização de serviços de 
modernização, substituição do piso e brinquedos do playground na Praça Diamante, no 
Jardim São José; 432/2021 constante do Processo no 705/2021, do ver. Fabião Zagueiro, 
que solicita à Prefeitura Municipal melhorias na iluminação pública com a troca por 
lâmpadas LED e poda geral das árvores na Praça Andrelina Barbosa de Moura - Pq. 
Martim Cererê, bem como recomposição e higienização da areia na quadra de 
Futevôlei/Vôlei no referido local; 433/2021 constante do Processo no 706/2021, do ver. 
Fabião Zagueiro, que solicita à Prefeitura Municipal a realização de serviços de 
modernização, substituição do piso e brinquedos do playground na Praça Benedito 
Ugolino Silva Guerra, na Vila São Benedito; 434/2021 constante do Processo no 707/2021, 
do ver. Fabião Zagueiro, que solicita à Prefeitura Municipal atendimento dos moradores da 
Vila Corinthinha e região, na manutenção geral da quadra de areia, com os serviços de 
limpeza, higienização e desinfecção, ou ainda, se necessário for, realizar a troca completa 
da areia da quadra, que fica localizada na rua Gladiolo; 435/2021 constante do Processo 
no 708/2021, do ver. Fabião Zagueiro, que solicita à Prefeitura Municipal atendimento dos 
moradores da região do Jd. da Granja, Residencial São Francisco, Jd. Uirá, bem como 
todos os usuários e praticantes de atividades físicas, que pedem a implantação de 
Academia ao Ar Livre e um Mirante/Deck ao longo da Via Cambuí; 436/2021 constante do 
Processo no 709/2021, do ver. Fabião Zagueiro, que solicita à Prefeitura Municipal 
realização de manutenção nas telhas de fibrocimento no Campo de Futebol do URN - Alto 
da Ponte; 437/2021 constante do Processo no 710/2021, do ver. Fabião Zagueiro, que 
solicita à Prefeitura Municipal implantação de travessia elevada na entrada da rua Jácomo 
Berti ao lado do CEDIN, no Residencial Flamboyant; 438/2021 constante do Processo no 
711/2021, do ver. Fabião Zagueiro, que solicita à Prefeitura Municipal efetuar o serviço de 
supressão de árvore situada na rua Lima Duarte, nº 71, bairro Bosque dos Eucaliptos; 
439/2021 constante do Processo no 712/2021, do ver. Fabião Zagueiro, que solicita à 
Prefeitura Municipal obras para contenção de enchentes, melhoria no escoamento e 
drenagem em dias de chuva, no entorno da Praça Diamante, Jd. São José/Centro; 
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440/2021 constante do Processo no 713/2021, do ver. Fabião Zagueiro, que solicita à 
Prefeitura Municipal atendimento dos moradores da região do Jardim da Granja que 
pedem a substituição do piso de areia por grama sintética da quadra poliesportiva, 
localizada na Praça Hélio Dias, no Parque Santa Rita; 441/2021 constante do Processo no 
714/2021, do ver. Fabião Zagueiro, que solicita à Prefeitura Municipal mudança na 
posição (ângulo) da tubulação, implantação de válvulas de retenção nas saídas d’água e 
máquina de bombeamento, bem como estudos de engenharia para construção de gabião 
na rua Ana Gonçalves da Cunha – Vila Corinthinha; 443/2021 constante do Processo no 
716/2021, do ver. Fabião Zagueiro, que solicita à Prefeitura Municipal poda de árvore – 
rua Henrique Dias em toda a sua extensão – Monte Castelo; 444/2021 constante do 
Processo no 717/2021, do ver. Fabião Zagueiro, que solicita à Prefeitura Municipal 
implantação do Complexo Esportivo de Modalidades e Areia, espaço próprio para a 
prática do futevôlei, vôlei, tênis de praia, entre outras modalidades praticadas no piso de 
areia, no Parque Martim Cererê; 445/2021 constante do Processo no 718/2021, do ver. 
Fabião Zagueiro, que solicita à Prefeitura Municipal manutenção ou reconstrução, bem 
como implantação de corrimão na escada no acesso à Raia de Malha – Jd. Uirá; 446/2021 
constante do Processo no 720/2021, do ver. Fabião Zagueiro, que solicita à Prefeitura 
Municipal a instalação de PEV (Ponto de Entrega Voluntária) no bairro Jardim da Granja; 
447/2021 constante do Processo no 721/2021, do ver. Fabião Zagueiro, que solicita à 
Prefeitura Municipal manutenção da cerca de alambrado, troca de mourões de concreto 
quebrado no final na rua Jácomo Berti – Res. Flamboyant; 448/2021 constante do 
Processo no 722/2021, do ver. Fabião Zagueiro, que solicita à Prefeitura Municipal a 
implantação de um Espaço Canino na rua Ione Mitico Hayashi, na altura do número 340, 
bairro Bosque dos Ipês; 449/2021 constante do Processo no 723/2021, do ver. Fabião 
Zagueiro, que solicita à Prefeitura Municipal a revitalização, pintura, limpeza e roçada no 
Playground entre as ruas Itororó e Jaraguá – Vila Bandeirantes; 450/2021 constante do 
Processo no 724/2021, do ver. Marcão da Academia, que solicita à Prefeitura Municipal a 
realização do serviço de remoção da árvore na rua Elmano Ferreira Veloso, defronte ao 
número 18, no bairro Jardim Estoril; 451/2021 constante do Processo no 725/2021, do ver. 
Marcão da Academia, que solicita à Prefeitura Municipal o serviço de manutenção na 
iluminação da Praça das Bandeiras, no bairro Bosque dos Eucaliptos; 452/2021 constante 
do Processo no 726/2021, do ver. Fabião Zagueiro, que solicita à Prefeitura Municipal a 
implantação de Salão Comunitário em área verde institucional, no Residencial São 
Francisco; 453/2021 constante do Processo no 727/2021, do ver. Fabião Zagueiro, que 
solicita à Prefeitura Municipal a implantação de câmeras do COI na rua Ione Mitico 
Hayashi, no bairro Bosque dos Ipês; 454/2021 constante do Processo no 728/2021, do 
ver. Marcão da Academia, que solicita à Prefeitura troca de lâmpada queimada na rua 
Sumaré, em frente ao nº 296, no bairro Bosque dos Eucaliptos; 455/2021 constante do 
Processo no 729/2021, do ver. Rafael Pascucci, que solicita à Prefeitura Municipal 
manutenção asfáltica na rua José da Silva, próximo ao n° 155, bairro Cidade Morumbi; 
456/2021 constante do Processo no 730/2021, do ver. Fabião Zagueiro, que solicita à 
Sabesp para realização de estudos técnicos a fim de sanar os recorrentes vazamentos na 
av. Lívio Veneziani com rua Luiz Ribeiro dos Santos – Res. São Francisco; 457/2021 
constante do Processo no 734/2021, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura 
Municipal de São José dos Campos que determine a instalação nos veículos do transporte 
público coletivo urbano vinculados às empresas permissionárias de barreiras para 
proteção dos motoristas e dos cobradores para evitar a contaminação destes com o 
Covid-19; 458/2021 constante do Processo no 735/2021, da ver.ª Amélia Naomi, que 
solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos a supressão da árvore localizada 
na rua Sol Nascente, 370, Jardim Oriente; 459/2021 constante do Processo no 736/2021, 
da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos que 
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coloque um redutor de velocidade na rua José Ribeiro Bastos, próximo ao número 1561, 
no Conjunto Elmano Ferreira Veloso; 460/2021 constante do Processo no 737/2021, da 
ver.ª Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos que faça 
a aplicação de inseticida com o carro fumacê nas imediações da Praça Afonso Pena, no 
centro da cidade; 461/2021 constante do Processo no 738/2021, da ver.ª Amélia Naomi, 
que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos que agilize a liberação da 
Estrada do Jaguari, que está interditada devido a uma cratera que se abriu no local; 
462/2021 constante do Processo no 743/2021, da ver.ª Juliana Fraga, que solicita à 
Prefeitura estudos para remoção de duas árvores na rua Benedito Alvarenga, nº 185, no 
bairro Jardim América; 463/2021 constante do Processo no 744/2021, da ver.ª Juliana 
Fraga, que solicita à Prefeitura estudos para remoção de árvore, na rua Urano, nº 74, no 
bairro Jardim da Granja; 464/2021 constante do Processo no 748/2021, da ver.ª Juliana 
Fraga, que solicita à Prefeitura estudos para remoção de árvore na rua Dom Gabriel 
Paulino Bueno do Couto, nº 111, no bairro Parque Santa Rita; 465/2021 constante do 
Processo no 749/2021, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São 
José dos Campos que faça a aplicação de inseticida com o carro fumacê nas imediações 
da avenida Tívoli, na Vila Betânia; 466/2021 constante do Processo no 750/2021, do ver. 
Renato Santiago, que solicita à Prefeitura Municipal a instalação de redes para-bolas no 
campo do Grêmio Esportivo Jardim das Indústrias, localizado na rua dos Amores-
Perfeitos, s/n, Jd. das Indústrias; 467/2021 constante do Processo no 751/2021, do ver. 
Renato Santiago, que solicita à Prefeitura Municipal substituição do muro por grades para 
o Grêmio Esportivo Jardim das Indústrias, situado à rua dos Amores-Perfeitos, s/n; 
468/2021 constante do Processo no 752/2021, do ver. Renato Santiago, que solicita à 
Prefeitura Municipal supressão de uma árvore localizada na rua Corifeu de Azevedo 
Marques,133 – Jardim das Indústrias; e 469/2021 constante do Processo no 753/2021, do 
ver. Renato Santiago, que solicita à Prefeitura Municipal as providências cabíveis para 
evitar alagamentos das casas localizadas na rua Corifeu de Azevedo Marques, números 
122, 128, 133, bairro Jardim das Indústrias; da Moção no 5/2021 constante do Processo no 

699/2021, do ver. Júnior da Farmácia, que cumprimenta o Tenente-Brigadeiro do Ar e 
Ex-Presidente do Superior Tribunal Militar, Sergio Xavier Ferolla, por seu aniversário; e 
dos Requerimentos nos 84/2021 constante do Processo no 733/2021, da ver.ª Amélia 
Naomi, que solicita à EDP São Paulo Distribuição de Energia S/A que faça a poda da 
árvore com a finalidade de desobstruir a rede elétrica, localizada na rua Sol Nascente, 
370, Jardim Oriente; 85/2021 constante do Processo no 739/2021, da ver.ª Amélia Naomi, 
que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos informações sobre o número 
de ônibus do transporte coletivo urbano estão em operação na fase vermelha do Plano 
São Paulo de combate ao Covid-19; 86/2021 constante do Processo no 740/2021, da ver.ª 
Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos informações 
sobre o atendimento e encaminhamento que são dados aos pacientes com suspeita de 
Covid-19 no serviço público de saúde do Município; 87/2021 constante do Processo no 
741/2021, da ver.ª Juliana Fraga, que requer seja oficializado o Poder Executivo Municipal 
de São José dos Campos para que informe e disponibilize se os proprietários de imóveis 
cuja isenção do IPTU já é prevista pelo Código Tributário do Município coincidem com os 
possíveis beneficiados do PLC n° 02/2021, caso seja aprovado; 88/2021 constante do 
Processo no 742/2021, da ver.ª Juliana Fraga, que requer seja oficializado o Poder 
Executivo Municipal de São José dos Campos para que informe e disponibilize qual 
número total de joseenses que receberam o auxílio emergencial previsto na Lei Federal n° 
13982 de 2020; 89/2021 constante do Processo no 745/2021, da ver.ª Juliana Fraga, que 
requer seja oficializado o Poder Executivo Municipal de São José dos Campos para que 
informe e disponibilize a relação dos munícipes que receberam auxílio emergencial e são 
proprietários de um único imóvel no âmbito do Município; 90/2021 constante do Processo 
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no 746/2021, da ver.ª Juliana Fraga, que requer seja oficializado o Poder Executivo 
Municipal de São José dos Campos para que informe e disponibilize qual a porcentagem 
de aumento de receita de IPTU é prevista em decorrência do acréscimo de 5,20% no 
respectivo imposto; 91/2021 constante do Processo no 747/2021, da ver.ª Juliana Fraga, 
que requer seja oficializado o Poder Executivo Municipal de São José dos Campos para 
que informe e disponibilize qual a estimativa no impacto orçamentário-financeiro que a 
isenção do IPTU, prevista no PLC n° 02/2021, trará ao orçamento; 92/2021 constante do 
Processo nº 754/2021, do ver. Lino Bispo, que requer à Caixa Econômica Federal a 
realização de estudos para instalação de unidade lotérica no Residencial União, bairro de 
São José dos Campos/SP; 93/2021 constante do Processo nº 755/2021, da ver.ª Amélia 
Naomi, que requer a Prefeitura Municipal de São José dos Campos, para atendimento 
através do Programa Atendimento Domiciliar – PAD para seja realizado urgente a 
vacinação contra o Coronavírus 19, nos mesmos critérios prioritários da campanha de 
vacinação aplicados aos idosos em asilos e casas de repouso, na paciente Benedita Dias 
dos Santos, CRA nº 987.959, idosa com 80 anos, vítima de AVC – Acidente Vascular 
Cerebral, por se tratar de paciente acamada, com sonda GTT, sem mobilidade; e 94/2021 
constante do Processo nº 756/2021, de sua autoria, que solicita a autorização Plenária 
para representar esta Edilidade, com ônus, do dia 22 de fevereiro a 3 de março de 2021, 
no lançamento do Satélite Amazonia I, desenvolvido pelo Inpe de São José dos Campos, 
no New Space Índia Limited, em Shiharikota Range Shar, Índia; e, ainda, o pedido de 
destaque na votação dos Requerimentos de nos 48/2021 constante do Processo nº 
599/2021, do ver. Thomaz Henrique, que solicita à Prefeitura Municipal informações a 
respeito dos níveis de O2 hospitalar disponível nos hospitais; 50/2021 constante do 
Processo nº 607/2021, do ver. Thomaz Henrique, que solicita à Prefeitura informações a 
respeito da aplicação da vacina para Covid-19; e de nos 85/2021 a 91/2021 e 93/2021, já 
citados. Às 19h04min tem início o processo de votação. Submetida à apreciação do 
Plenário foi aprovada por unanimidade a ata da sessão ordinária realizada no dia 21 de 
janeiro de 2021. Em destaque a votação dos Requerimentos de nos 48/2021, 50/2021, 
85/2021 a 91/2021 e 93/2021, já citados. Rejeitados com 3 (três) votos favoráveis. O 
Plenário, consultado, aprova, em bloco e por unanimidade, as demais matérias 
constantes da pauta, bem como as demais matérias inclusas, já citadas. Os 
Requerimentos de nos 30/2021 constante do Processo nº 372/2021, do ver. Fernando 
Petiti; e 76/2021 constante do Processo nº 683/2021, do ver. Marcão da Academia; bem 
como a Indicação no 65/2021 constante do Processo nº 194/2021, da ver.ª Dulce Rita, 
foram retirados pelos autores. Às 19h05min encerra-se o processo de votação. Ocupa 
a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 1º, do 
Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. art. 137, V, do Regimento 
Interno) o primeiro orador inscrito, ver. Marcão da Academia, pelo prazo regimental de 10 
minutos. Ocupam a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 
92, § 1º, do Regimento Interno) pelo prazo regimental de 5 minutos, cada um, 
respectivamente, os oradores inscritos, a saber: ver. Juvenil Silvério e ver. Dr. José 
Cláudio. Ocupam a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 
92, § 1º, do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. art. 137, V, do 
Regimento Interno) pelo prazo regimental de 10 minutos, cada um, respectivamente, os 
oradores inscritos, a saber: ver. Lino Bispo, ver. Thomaz Henrique, verª Amélia Naomi e 
ver. Fernando Petiti. Ocupam a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-
Fogo (conf. art. 92, § 1º, do Regimento Interno) pelo prazo regimental de 5 minutos, cada 
um, respectivamente, os oradores inscritos, a saber: verª Juliana Fraga, ver. Renato 
Santiago e ver. Marcelo Garcia. A seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de 
silêncio em homenagem póstuma à memória do mestre José Carlos Silva. Nada mais 
havendo a ser tratado, o sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, declara 
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encerrada a presente sessão ordinária. Isto se deu às 20h25min. Para constar, lavrar-se-á 
esta ata que será arquivada depois de cumpridas as formalidades regimentais de praxe.-.- 
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