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QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA 

2 DE FEVEREIRO DE 2021 

 

PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA  

SECRETÁRIO: MARCÃO DA ACADEMIA 

 

 

Aberta a sessão, às 17h57min, o sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede à 

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

ROBERTO CHAGAS (PL), MARCELO GARCIA (PTB), RAFAEL PASCUCCI (PTB), 

THOMAZ HENRIQUE (NOVO), JUNIOR DA FARMÁCIA (PSL), ZÉ LUÍS (PSD), 

ROBERTO DO ELEVEN (PSDB), LINO BISPO (PL), WALTER HAYASHI (PSC), 

MARCÃO DA ACADEMIA (DEMOCRATAS), FABIÃO ZAGUEIRO 

(SOLIDARIEDADE), AMÉLIA NAOMI (PT), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB) e 

ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: MILTON VIEIRA 

FILHO (REPUBLICANOS) – 17h58min; DULCE RITA (PSDB) – 18h01min; DR. 

ELTON (MDB) – 18h01min; DR. JOSÉ CLÁUDIO (PSDB) – 18h03min; RENATO 

SANTIAGO (PSDB) – 18h03min; FERNANDO PETITI (MDB) – 18h04min; e JULIANA 

FRAGA (PT) – 18h06min. 

 

 

Às 17h57min, 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, 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. 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 nos 635/2021 constante do Processo nº 1053/2021, do ver. Fabião Zagueiro, 
que solicita à Prefeitura Municipal pavimentação asfáltica no final da rua Avião 
Bandeirantes, trecho após cruzamento da rua Avião Muniz, no Jardim Souto; 641/2021 
constante do Processo nº 1060/2021, do ver. Fabião Zagueiro, que solicita à Prefeitura 
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Municipal limpeza e desobstrução das tubulações de escoamento de águas pluviais, 
implantada em área ao fundo das residências nas ruas Brasilio Cursino e Avião Alvear; 
642/2021 constante do Processo nº 1061/2021, do ver. Renato Santiago, que solicita à 
Prefeitura Municipal poda de copa e raiz de uma árvore, localizada na av. Salinas, 345 – 
Bosque dos Eucaliptos; 643/2021 constante do Processo nº 1062/2021, do ver. Renato 
Santiago, que solicita à Prefeitura o corte das raízes expostas, poda e rebaixamento de 
copa de uma árvore que está plantada na rua Aldo Madureira, 79, bairro Jardim Paraíso 
do Sol; 644/2021 constante do Processo nº 1063/2021, do ver. Renato Santiago, que 
solicita à Prefeitura Municipal roçada, rastelação e limpeza geral da Praça Alvorada – 
Jardim Alvorada; 645/2021 constante do Processo nº 1064/2021, do ver. Renato Santiago, 
que solicita à Prefeitura Municipal estudo de engenharia para melhoria no semáforo do 
cruzamento da av. Cassiopeia/av. Cidade Jardim/av. Papa João Paulo I/rua Cesarina 
Della Dea Betti, bairro Jardim Satélite; 646/2021 constante do Processo nº 1065/2021, do 
ver. Renato Santiago, que solicita à Prefeitura Municipal a realização dos serviços de 
roçada, rastelação e limpeza na Praça Florípes Bicudo Martins, Jardim Esplanada; 
647/2021 constante do Processo nº 1066/2021, do ver. Renato Santiago, que solicita à 
Prefeitura Municipal o serviço rebaixamento de guias na extensão da ciclovia localizada 
av. Benedito Bento, bairro Jardim Morumbi; 648/2021 constante do Processo nº 
1067/2021, do ver. Renato Santiago, que solicita à Prefeitura Municipal a passagem do 
carro fumacê em toda a extensão do bairro Jardim das Indústrias; 649/2021 constante do 
Processo nº 1069/2021, do ver. Renato Santiago, que solicita à Prefeitura Municipal 
passagem do carro fumacê em toda a extensão da rua Antares – bairro Jardim Satélite; 
650/2021 constante do Processo nº 1070/2021, do ver. Renato Santiago, que solicita à 
Prefeitura Municipal implantação de faixas de pedestres entorno da Praça Cassiano 
Ricardo, bairro Jardim das Indústrias; 651/2021 constante do Processo nº 1071/2021, do 
ver. Renato Santiago, que solicita à Prefeitura Municipal a passagem do carro fumacê em 
toda a extensão do bairro Jardim das Indústrias; 652/2021 constante do Processo nº 
1072/2021, do ver. Renato Santiago, que solicita à Prefeitura intensificação de ronda da 
Guarda Civil Municipal na Praça Cassiano Ricardo, bairro Jardim das Indústrias; 653/2021 
constante do Processo nº 1073/2021, do ver. Renato Santiago, que solicita à Prefeitura 
Municipal revitalização da Praça Cassiano Ricardo, bairro Jardim das Indústrias; 654/2021 
constante do Processo nº 1074/2021, do ver. Renato Santiago, que solicita à Prefeitura 
Municipal estudos para instalação de câmeras do COI na Praça Cassiano Ricardo, bairro 
Jardim das Indústrias; 655/2021 constante do Processo nº 1075/2021, do ver. Renato 
Santiago, que solicita à Prefeitura Municipal implantação de um PEV (Ponto de Entrega 
Voluntária), no bairro Jardim São José II; 656/2021 constante do Processo nº 1076/2021, 
do ver. Renato Santiago, que solicita à Prefeitura Municipal limpeza das bocas de lobo da 
rua Corifeu de Azevedo Marques, 132 – Jardim das Indústrias; 657/2021 constante do 
Processo nº 1077/2021, do ver. Fernando Petiti, que solicita à Prefeitura Municipal 
fiscalizar despejo de lixos nas calçadas do bairro Vila Ema; 658/2021 constante do 
Processo nº 1078/2021, do ver. Rafael Pascucci, que solicita à Prefeitura Municipal o 
serviço de recomposição asfáltica (tapa-buracos) na av. Elísio Galdino Sobrinho, bairro 
Cidade Morumbi; 659/2021 constante do Processo nº 1079/2021, do ver. Rafael Pascucci, 
que solicita à Prefeitura Municipal a supressão de uma árvore, localizada na rua José 
Hamilton da Silva, em frente ao número 591, Cidade Morumbi; 660/2021 constante do 
Processo nº 1080/2021, do ver. Rafael Pascucci, que solicita à Prefeitura Municipal poda 
e corte de raiz de uma árvore localizada rua Anápolis, nº 995, bairro Parque Industrial; 
661/2021 constante do Processo nº 1081/2021, do ver. Rafael Pascucci, que solicita à 
Prefeitura Municipal enviar equipe para limpeza dos bueiros na rua Cruzeiro, nº 12, no 
bairro Bosque dos Eucaliptos; 662/2021 constante do Processo nº 1086/2021, do ver. 
Fabião Zagueiro, que solicita à Sabesp urgente vistoria e providências quanto à falta de 
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água nas residências do bairro Jardim Nova Michigan; 663/2021 constante do Processo nº 
1088/2021, do ver. Renato Santiago, que solicita à Prefeitura estudos visando a alteração 
da demarcação de estacionamento de moto situado na rua Casemiro de Abreu, 163, em 
frente a um ponto comercial, bairro Jardim Maringá; 664/2021 constante do Processo nº 
1090/2021, do ver. Fabião Zagueiro, que solicita à Prefeitura Municipal estudos de 
engenharia para implantação dispositivo de trânsito que reduza a velocidade na rua Avião 
Universal, no Jardim Souto; 665/2021 constante do Processo nº 1098/2021, do ver. 
Fabião Zagueiro, que solicita à Prefeitura Municipal implantação de mais condutores de 
saída d'água na calha pluvial do telhado da raia de malha no Jardim Uirá; 666/2021 
constante do Processo nº 1099/2021, do ver. Fabião Zagueiro, que solicita à Prefeitura 
Municipal poda de árvore na Praça Duque de Caxias, frente ao número 197, bem como 
em todo seu entorno, no bairro Jardim Paulista; 667/2021 constante do Processo nº 
1100/2021, do ver. Fabião Zagueiro, que solicita à Prefeitura Municipal efetuar o serviço 
de destoca das raízes da árvore suprimida, na rua Jacinto, em frente ao número 145, no 
Jardim Paulista; 668/2021 constante do Processo nº 1101/2021, do ver. Fabião Zagueiro, 
que solicita à Prefeitura Municipal a implantação de toldos laterais e instalação de cercas 
de segurança ou ampliação do alambrado na raia de malha do Jardim Uirá; 669/2021 
constante do Processo nº 1102/2021, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura 
Municipal de São José dos Campos que seja implantada academia ao ar livre no bairro do 
Rio Comprido; 670/2021 constante do Processo nº 1103/2021, da ver.ª Amélia Naomi, que 
solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos a supressão da árvore localizada 
na rua Manoel Augusto Amaral, 123 – Jardim Imperial; 671/2021 constante do Processo 
nº 1104/2021, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos 
Campos o serviço de substituição de lâmpada queimada na rua José Bonifácio de 
Arantes, altura do nº 149, e outra na rua Joelma, próximo à lixeira, no bairro Vila Paiva, 
região Norte; 672/2021 constante do Processo nº 1105/2021, da ver.ª Amélia Naomi, que 
solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos o serviço de poda das árvores 
localizadas na Sexta Travessa, no bairro dos Freitas, região Norte; 673/2021 constante do 
Processo nº 1106/2021, 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 rua Benedito Pereira, Bosque dos Eucaliptos, região Sul; 674/2021 constante do 
Processo nº 1107/2021, do ver. Fabião Zagueiro, que solicita à Prefeitura Municipal poda 
geral em todas as árvores da av. Santos Dumont, em toda a sua extensão, no Jardim 
Paulista; 675/2021 constante do Processo nº 1109/2021, da ver.ª Amélia Naomi, que 
solicita à Prefeitura Municipal fiscalização para averiguação de terreno particular situado 
na rua Cândido Gonçalves de Bem, 122, Alto da Ponte, região Norte; 676/2021 constante 
do Processo nº 1110/2021, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal que 
tome as providências cabíveis em relação à presença de morcegos na árvore localizada 
na rua Carlos Galhardo, 32, Jardim Santa Inês II, região Leste; 677/2021 constante do 
Processo nº 1111/2021, 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 Travessa Alfredo José Dias Costa, na Vila Maria, região central; 678/2021 constante do 
Processo nº 1112/2021, 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 rua Padre Guilherme Hopp, Jardim Santa Inês I, região Leste; 679/2021 constante do 
Processo nº 1115/2021, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São 
José dos Campos realizar supressão da árvore localizada na rua Rubião Junior, na altura 
do número 702, no Centro; e 680/2021 constante do Processo nº 1119/2021, da ver.ª 
Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos providenciar a 
urbanização da área verde, no entorno da rua República do Líbano, rua Holanda e rua 
Turquia, no Jardim Oswaldo Cruz, região central; dos Requerimentos de nos 190/2021 
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constante do Processo nº 1082/2021, do ver. Rafael Pascucci, que requer à Prefeitura 
Municipal, dentro dos termos legais da regulação de saúde, urgência no agendamento de 
avaliação cirúrgico para Geralda Souza do Nascimento; 191/2021 constante do Processo 
nº 1087/2021, do ver. Fabião Zagueiro, que solicita à Diretoria Regional de Ensino 
providências e manutenção dos muros da Escola Estadual Professor Domingos de 
Macedo Custódio, no bairro Vila São Benedito, São José dos Campos/SP; 192/2021 
constante do Processo nº 1089/2021, do ver. Renato Santiago, que solicita à Sabesp 
esclarecimentos sobre a constante falta d’agua no bairro Jardim Nova Michigan e 
adjacências; 193/2021 constante do Processo nº 1096/2021, do ver. Renato Santiago, que 
comunica que o ver. Renato Santiago será o líder do Partido PSDB, nesta Legislatura; 
194/2021 constante do Processo nº 1108/2021, da ver.ª Juliana Fraga e da ver.ª Amélia 
Naomi, que requerem seja oficializado o Poder Executivo Municipal de São José dos 
Campos para que informe e disponibilize o estudo que demonstra a quantidade de 
possíveis alunos que irão transitar entre os bairros da cidade para, caso queiram, 
retornarem às aulas presenciais previstas no plano de retomada; 195/2021 constante do 
Processo nº 1113/2021, da ver.ª Amélia, que requer à Prefeitura Municipal de São José 
dos Campos urgência no agendamento de exames com Cardiologista, Oftalmologista e 
consulta para avaliação e posterior cirurgia de vesícula, para a sra. Rosemeire Ribeiro de 
Souza Batista – CRA 99502; 196/2021 constante do Processo nº 1114/2021, 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 Pico da 
Bandeira, 215, Jardim Altos de Santana, região Norte; 197/2021 constante do Processo nº 
1116/2021, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita ao 1º Batalhão da Polícia Militar do Estado 
de São Paulo a intensificação de ronda policial no bairro do Taquari, região Norte da 
cidade; 198/2021 constante do Processo nº 1117/2021, da ver.ª Juliana Fraga e da ver.ª 
Amélia Naomi, que requerem seja oficializado o Poder Executivo Municipal de São José 
dos Campos para que informe se os espaços destinados aos professores considerados 
como grupo de risco serão totalmente separados dos outros professores que terão contato 
com as crianças, adolescentes e adultos que retornarão às unidades escolares 
municipais; 199/2021 constante do Processo nº 1118/2021, da ver.ª Juliana Fraga e da 
ver.ª Amélia Naomi, que requerem seja oficializado o Poder Executivo Municipal de São 
José dos Campos para que informe e disponibilize a relação dos professores municipais 
que se autodeclararam como grupo de risco relativos à doença Covid-19 e estão 
comparecendo às unidades escolares municipais; e 200/2021 constante do Processo nº 
1120/2021, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos 
Campos informações quanto ao número de munícipes que foram contemplados com 
isenção do Imposto Territorial e Predial Urbano – IPTU, no ano de 2020; e, ainda, o 
pedido de destaque na votação dos Requerimentos de nos 194/2021, 198/2021, 199/2021 
e 200/2021, já citados. Às 18h58min tem início o processo de votação. Submetida à 
apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a ata da sessão ordinária 
realizada no dia 26 de janeiro de 2021. Em destaque a votação dos Requerimentos de nos 

194/2021, 198/2021, 199/2021 e 200/2021, inclusos, já citados. Rejeitados com 2 (dois) 
votos favoráveis. O Plenário, consultado, aprova, em bloco e por unanimidade, as 
matérias constantes da pauta, bem como as demais matérias inclusas, já citadas. Às 19 
horas encerra-se o processo de votação. Ocupam a tribuna para fazer uso da palavra 
no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 1º, do Regimento Interno) pelo prazo regimental 
de cinco minutos, cada um, respectivamente, os oradores inscritos, a saber: ver. Roberto 
Chagas, ver. Rafael Pascucci, ver. Lino Bispo, ver. Thomaz Henrique e ver.ª Amélia 
Naomi. Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, 
§ 1º, do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, ver. Dr. José Cláudio, pelo prazo 
regimental de cinco minutos. Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do 
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Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 1º, do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária 
(conf. art. 137, V, do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, ver. Renato Santiago, 
pelo prazo regimental de dez 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 
cinco minutos, cada um, respectivamente, os oradores inscritos, a saber: ver. Juvenil 
Silvério, ver.ª Juliana Fraga e ver. Fernando Petiti. A seguir, os presentes, em pé, 
procedem a um minuto de silêncio em homenagem póstuma à memória das srªs 
Margarida Jerônimo, Terezinha Maria de Jesus Silva e Marylucia Tosi Zonatto e do sr. 
José Luiz Pereira. Nada mais havendo a ser tratado, o sr. presidente, ver. ROBERTINHO 
DA PADARIA, declara encerrada a presente sessão ordinária. Isto se deu às 20h45min. 
Para constar, lavrar-se-á esta ata que será arquivada depois de cumpridas as 
formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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