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SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA 

09 DE FEVEREIRO DE 2021 

 

PRESIDENTE:  ROBERTINHO DA PADARIA e 

LINO BISPO 

SECRETÁRIO:  MARCÃO DA ACADEMIA e 

MARCELO GARCIA 
 

 

Aberta a sessão, às 18 horas, o sr. secretário, ver. Marcelo Garcia, procede à 

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

ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA), MARCELO GARCIA (PTB), JUVENIL 

SILVÉRIO (PSDB), ROBERTO CHAGAS (PL), LINO BISPO (PL), THOMAZ 

HENRIQUE (NOVO), RAFAEL PASCUCCI (PTB), ZÉ LUÍS (PSD), WALTER 

HAYASHI (PSC), ROBERTO DO ELEVEN (PSDB), FERNANDO PETITI (MDB), 

DULCE RITA (PSDB), AMÉLIA NAOMI (PT), DR. JOSÉ CLÁUDIO (PSDB), MARCÃO 

DA ACADEMIA (DEMOCRATAS), RENATO SANTIAGO (PSDB) e FABIÃO 

ZAGUEIRO (SOLIDARIEDADE). 

 

Compareceu, ainda, o seguinte ver., no seguinte horário: DR. ELTON (MDB) – 

18h01min. 

 

 

Às 18 horas, 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 atas 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). Ocupa a 
tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 1º, do 
Regimento Interno) o primeiro orador inscrito, ver. Roberto Chagas, pelo prazo regimental 
de cinco minutos. 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 próximo orador inscrito, ver. Lino Bispo, pelo prazo 
regimental de dez minutos. 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 
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submetidas à apreciação do Plenário; bem como o pedido de inclusão das Indicações nos 

876/2021 constante do Processo nº 1444/2021,  do ver.  Dr. José Cláudio, que indica à 
Prefeitura Municipal a execução de estudo técnico para implantação de rotatória de 
acesso ao condomínio Residencial Morada da Serra, no bairro Urbanova;  877/2021 
constante do Processo nº 1445/2021,  do ver.  Dr. José Cláudio, que indica à Prefeitura 
Municipal a execução de avaliação geral de risco, danos ao patrimônio público, privado e 
eventual efetiva supressão, de indivíduos arbóreos, situados à Praça Fukuoka, contíguos 
à banca de jornais Urbanova;  878/2021 constante do Processo nº 1446/2021,  da ver.ª  
Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal as providências cabíveis quanto à 
fiscalização em terreno localizado na rua Yukiko Ishida, frente ao nº 201, bairro Jardim 
Alvorada; 879/2021 constante do Processo nº 1447/2021,  do ver.  Fabião Zagueiro, que 
solicita à Prefeitura Municipal para providenciar a supressão de uma árvore, localizada à 
rua Goiânia, em frente ao nº 35, no Parque Industrial;  880/2021 constante do Processo nº 
1448/2021,  do ver.  Fabião Zagueiro, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos 
Campos supressão de árvore na rua Massaguaçu, nº 190, Jd. Satélite; 881/2021 
constante do Processo nº 1450/2021,  da ver.ª  Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura 
Municipal de São José dos Campos que tome providências no sentido de notificar a 
empresa que fez o reparo do asfalto da rua José Armando de Oliveira Gomes, próximo ao 
cruzamento com a avenida Ouro Fino, no Bosque dos Eucaliptos; 882/2021 constante do 
Processo nº 1456/2021,  do ver.  Roberto do Eleven, que pede à Sabesp – Companhia de 
Saneamento Básico do Estado de São Paulo estudos para a implantação de uma servidão 
de passagem, no terreno ao lado da rua Antônio Rigobeli, bairro Santa Hermínia, para que 
os moradores possam realizar a ligação do esgoto doméstico das residências com soleira 
negativa à rede coletora de esgoto; 883/2021 constante do Processo nº 1458/2021,  do 
ver.  Renato Santiago, que solicita à Prefeitura poda e rebaixamento de copa de uma 
árvore que está plantada na rua Hélio Chaves Monteiro, 275 – bairro Urbanova;  884/2021 
constante do Processo nº 1463/2021,  do ver.  Renato Santiago, que solicita à Prefeitura 
poda e rebaixamento de copa de uma árvore que está plantada na rua Hélio Chaves 
Monteiro, 124 – bairro Urbanova; 885/2021 constante do Processo nº 1464/2021,  do ver.  
Renato Santiago, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos a 
supressão da árvore localizada na rua José Busato, 186 – bairro Parque Santa Rita; 
886/2021 constante do Processo nº 1465/2021,  do ver.  Renato Santiago, que solicita à 
Prefeitura Municipal providenciar rebaixamento de copa e poda de árvore na rua Baviera, 
234 – bairro Vista Verde; 887/2021 constante do Processo nº 1466/2021,  do ver.  Renato 
Santiago, que solicita à Prefeitura serviços de poda e rebaixamento de copa de uma 
árvore na rua São Caetano do Sul, 150 – Jardim Alvorada; 888/2021 constante do 
Processo nº 1467/2021,  do ver.  Renato Santiago, que solicita à Prefeitura Municipal 
supressão de uma árvore localizada na rua Antenor da Silva Maia, 12, bairro Conjunto 
Residencial 31 de Março; 889/2021 constante do Processo nº 1468/2021,  do ver.  Renato 
Santiago, que solicita à Prefeitura Municipal revitalização da Praça das Gaivotas, bairro 
Vila Tatetuba; 890/2021 constante do Processo nº 1469/2021,  do ver.  Renato Santiago, 
que solicita à Prefeitura Municipal revitalização da Praça das Gaivotas, bairro Vila 
Tatetuba; 891/2021 constante do Processo nº 1473/2021,  do ver.  Renato Santiago, que 
solicita à Prefeitura Municipal supressão de uma árvore localizada na rua Ribeirão Claro, 
47, bairro Jardim Fátima; 892/2021 constante do Processo nº 1474/2021,  do ver.  Renato 
Santiago, que solicita à Prefeitura Municipal supressão de uma árvore, localizada na av. 
Fortaleza, 1039, bairro Parque Industrial; 893/2021 constante do Processo nº 1475/2021,  
do ver.  Renato Santiago, que solicita à Prefeitura Municipal revitalização da Praça 
Adrelina Barbosa de Moura, bairro Jardim Colorado;  894/2021 constante do Processo nº 
1476/2021,  do ver.  Renato Santiago, que solicita à Prefeitura Municipal manutenção da 
iluminação que está queimada ou com mau contato, na extensão da av. Alto do Rio Doce; 
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895/2021 constante do Processo nº 1478/2021,  do ver.  Renato Santiago, que solicita à 
Prefeitura Municipal poda de árvores e rebaixamento de copa, na extensão da av. Alto do 
Rio Doce, bairro Altos de Santana; 896/2021 constante do Processo nº 1480/2021,  do 
ver.  Fernando Petiti, que solicita à Prefeitura Municipal para providenciar a manutenção 
da Travessa Acilio Xavier de Souza, Olaria; 897/2021 constante do Processo nº 
1485/2021,  do ver.  Roberto Chagas, que solicita à Prefeitura Municipal capina e limpeza 
por toda a extensão da rua Antônio Ferreira da Silva, n° 10, bairro Costinha;  898/2021 
constante do Processo nº 1486/2021,  do ver.  Roberto Chagas, que solicita à Prefeitura 
Municipal capina e limpeza por toda extensão da rua Maria Lima Antunes, bairro Jardim 
Maringá; 899/2021 constante do Processo nº 1487/2021,  do ver.  Roberto Chagas, que 
solicita à Prefeitura Municipal poda e rebaixamento da copa de árvore na rua Caiapó, n° 
75, bairro Vila Jaci; 900/2021 constante do Processo nº 1488/2021,  do ver.  Roberto 
Chagas, que solicita à Prefeitura Municipal serviço de tapa-buraco e manutenção de 
sarjeta na rua Pedra do Capim Azul, nº 195, bairro Jardim Altos de Santana; 901/2021 
constante do Processo nº 1489/2021,  do ver.  Roberto Chagas, que solicita à Sabesp 
colocação de hidrômetro no imóvel da Estrada Juca de Carvalho, n° 5100, bairro Recanto 
Caetê; 902/2021 constante do Processo nº 1490/2021,  do ver.  Roberto Chagas, que 
solicita à Prefeitura Municipal a implantação de placa indicando Rua Sem Saída na 
travessa Paturi, bairro Buquirinha II; e 903/2021 constante do Processo nº 1491/2021,  do 
ver.  Renato Santiago, que solicita à Sabesp manutenção e reparo em vazamento na rede 
de água potável na rua José Castrioto, 147, casa 10 – Parque Nova Esperança, RGI 
05904132/36; das Moções de nos 6/2021 constante do Processo nº 1441/2021,  do ver.  
Dr. José Cláudio, que manifesta voto de pesar pelo falecimento de Marylucia Tosi Zonatto, 
estimada professora de nossa cidade; 7/2021 constante do Processo nº 1462/2021,  do 
ver.  Thomaz Henrique, que repudia a atitude da Apeoesp – Sindicato dos Professores do 
Ensino Oficial do Estado de São Paulo pela greve contra o retorno às aulas; e 8/2021 
constante do Processo nº 1493/2021,  da ver.ª  Amélia Naomi, que manifesta 
congratulações e votos de sucessos ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil 
pela eleição e posse da Arquiteta e Urbanista Nádia Somekh na qualidade de Conselheira 
Federal eleita por São Paulo como a primeira presidenta do CAU/BR para um mandato de 
três anos de gestão 2021/2023 até 31 de dezembro de 2023; e dos Requerimentos de nos 

233/2021 constante do Processo nº 1443/2021,  do ver.  Roberto do Eleven, que pede à 
EDP São Paulo Distribuição de Energia S. A. poda da copa da árvore localizada em frente 
ao no 70 da rua dos Alfaiates, Parque Novo Horizonte; 234/2021 constante do Processo nº 
1453/2021,  da ver.ª  Amélia Naomi, que externa os cumprimentos à Justiça do Trabalho e 
ao Ministério Público do Trabalho pela decisão que paralisou as demissões em massa da 
Ford em Taubaté (SP) e em Camaçari (BA); 235/2021 constante do Processo nº 
1454/2021,  da ver.ª  Amélia Naomi, que registra e apoia o documento do grupo de 
médicos e cientistas protocolado na Câmara dos Deputados pedindo o impeachment do 
presidente Jair Bolsonaro;  236/2021 constante do Processo nº 1457/2021,  da ver.ª  
Juliana Fraga, que requer seja oficializado o Poder Executivo Municipal de São José dos 
Campos para que informe e disponibilize, aproximadamente, a quantidade de crianças 
que estão sendo atendidas na unidade escolar IMI Flávio Lenzi, na Vila Tatetuba; 
237/2021 constante do Processo nº 1459/2021,  da ver.ª  Juliana Fraga, que requer seja 
oficializado o Poder Executivo Municipal de São José dos Campos para que informe e 
disponibilize como está sendo realizado o atendimento no IMI Flávio Lenzi, na Vila 
Tatetuba, haja vista que a unidade escolar está passando por uma reforma e, 
aparentemente, não vem oferecendo às crianças refeitório ou utilização do parque de 
maneira adequada; 238/2021 constante do Processo nº 1460/2021,  do ver.  Juvenil 
Silvério, que solicita ao CP 1 – Comando da Polícia Militar a realização de ações no 
município com objetivo de acabar com os chamados fluxos; 239/2021 constante do 
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Processo nº 1461/2021,  do ver.  Thomaz Henrique, que solicita à Prefeitura informações 
a respeito dos lotes de vacinas recebidos pelo Município; 240/2021 constante do Processo 
nº 1471/2021,  do ver.  Renato Santiago, que requer ao 1º BPM a realização de 
policiamento preventivo e ostensivo junto ao Jardim Santa Júlia; 241/2021 constante do 
Processo nº 1472/2021,  do ver.  Renato Santiago, que requer à EDP São Paulo estudos 
de engenharia para detectar as diversas ocorrências de desligamentos (períodos longos) 
da energia elétrica, ocorridas na rua Ciro Monteiro, bairro Vila Ester; 242/2021 constante 
do Processo nº 1481/2021,  do ver.  Walter Hayashi, que parabeniza o Clube Recreativo 
Orion pela comemoração do 65º aniversário, que foi comemorado dia 3 de fevereiro de 
2021; 243/2021 constante do Processo nº 1492/2021,  da ver.ª  Amélia Naomi, que requer 
à Prefeitura Municipal de São José dos Campos, através do Hospital Municipal, para que 
seja realizado urgente a troca da sonda gastrointestinal tipo GTT nº 24, na paciente 
Benedita Dias dos Santos, CRA nº 987.959, idosa com 80 anos, vítima de AVC – Acidente 
Vascular Cerebral, paciente acamada, sem mobilidade, que se alimenta somente por 
sonda, por encontrar com vazamento; e 244/2021 constante do Processo nº 1495/2021,  
do ver.  Lino Bispo, que requer a visita presencial a esta Câmara Municipal do 
Superintendente Regional e do Gerente do Departamento Distrital da Sabesp em São 
José dos Campos; e requer que a reunião seja transmitida pela TV Câmara; e, ainda, o 
pedido de destaque na votação dos Requerimentos nos 212/2021 constante do Processo 
nº 1341/2021,  da ver.ª  Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos 
Campos informações sobre os pontos de ônibus que receberam manutenção pela 
Urbanizadora Municipal S.A. – Urbam, de acordo com o contrato 66/2020; 214/2021 
constante do Processo no 1355/2021,  da ver.ª  Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura 
Municipal de São José dos Campos informações da periodicidade em que são realizados 
procedimentos de desinfecção da frota de ônibus do transporte público durante a 
pandemia, bem como a apresentação dos laudos de desinfecção; 215/2021 constante do 
Processo no 1356/2021,  da ver.ª  Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de 
São José dos Campos informações sobre a distribuição de cestas básicas pelo Município 
durante o período da pandemia do Covid-19; 216/2021 constante do Processo no 
1358/2021,  da ver.ª  Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos 
Campos informações sobre o número de notificações e multas aplicadas às empresas 
permissionárias do transporte coletivo público no ano de 2020; 222/2021 constante do 
Processo no 1386/2021,  da ver.ª  Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de 
São José dos Campos informações sobre a obra da ciclovia da avenida dos Astronautas, 
na região Sudeste; 226/2021 constante do Processo nº 1407/2021,  do ver.  Roberto 
Chagas, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos, informação sobre 
vaga na Escola IMI Maroca Veneziani para Rafael Henrique de Almeida Ferreira, nascido 
em 13/10/2020; 227/2021 constante do Processo no 1413/2021,  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 qual a quantidade de profissionais 
do grupo de risco que estão laborando nas unidades escolares do Município e quantos 
estão atuando sem contato com as crianças; 229/2021 constante do Processo no 
1420/2021,  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 quais EPIs estão sendo disponibilizados aos servidores públicos nas 
unidades de Educação Fundamental e Infantil; 230/2021 constante do Processo no 
1421/2021,  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 qual será o protocolo a ser seguido aos alunos e servidores públicos caso 
ocorra a infecção ao Covid-19; 231/2021 constante do Processo no 1422/2021,  da ver.ª  
Juliana Fraga e  da ver.ª  Amélia Naomi, que requerem seja oficializado o Poder Executivo 
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Municipal de São José dos Campos para que informe e disponibilize a quantidade de 
servidores públicos que foram testados quando do retorno das atividades educacionais e 
se há um plano de governo para testar, com frequência, possíveis positivos ao Covid-19 
que estão nas unidades escolares no âmbito do Município; 232/2021 constante do 
Processo no 1423/2021,  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 se os funcionários contratados para executarem os serviços de limpeza e 
alimentação foram testados ao Covid-19 quando do retorno à atividade laboral; bem como 
dos requerimentos de nos 235/2021 a 237/2021 e 239/2021, já citados. Os trabalhos são 
suspensos. Reaberta a sessão, continuando na presidência o ver. ROBERTINHO DA 
PADARIA. Às 18h54min tem início o processo de votação. Submetidas à apreciação 
do Plenário foram aprovadas por unanimidade as atas das sessões ordinárias 
realizadas nos dias 28 de janeiro de 2021 e 2 e 4 de fevereiro de 2021. Em destaque a 
votação dos Requerimentos de nos 212/2021, 214/2021, 215/2021, 216/2021, 222/2021, 
226/2021, 227/2021, 229/2021, 230/2021, 231/2021, 232/2021, 235/2021, 236/2021 e 
237/2021, já citados. Rejeitados com 2 (dois) 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. Foi deferido de plano o Requerimento no 
223/2021 constante do Processo no 1392/2021, da verª. Dulce Rita, que justifica a 
ausência na sessão ordinária de 4 de fevereiro de 2021, conforme atestado médico. Os 
Requerimentos de nos 206/2021 constante do Processo nº 1220/2021, do ver. Walter 
Hayashi, e 239/2021 constante do Processo nº 1461/2021, do ver. Thomaz Henrique, 
foram retirados pelos autores. Às 18h55min encerra-se o processo de votação. 
Assume a presidência o ver. LINO BISPO, que dá continuidade aos trabalhos. 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. 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 dez minutos, cada um, 
respectivamente, os oradores inscritos, a saber: ver. Thomaz Henrique e ver. Renato 
Santiago. Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 
92, § 1º, do Regimento Interno) a próxima oradora inscrita, verª. Amélia Naomi, pelo prazo 
regimental de cinco minutos. A seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de 
silêncio em homenagem póstuma à memória da sr.ª Maria Makiko Kimura, Yoshiko 
Yoshida e Karine Luíza da Silva Santos e dos srs. Tadahiko Koyama, Geraldo Pereira, 
Ângelo Dionísio da Silva e João Santana da Costa. Nada mais havendo a ser tratado, o sr. 
presidente, ver. LINO BISPO, declara encerrada a presente sessão ordinária. Isto se deu 
às 19h43min. Para constar, lavrar-se-á esta ata que será arquivada depois de cumpridas 
as formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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