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TRIGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA 

25 DE MAIO DE 2021 

 

PRESIDENTE: JUVENIL SILVÉRIO  

SECRETÁRIO: MARCÃO DA ACADEMIA 

 

 

Aberta a sessão, às 16h21min, o sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede à 

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

MARCELO GARCIA (PTB), JUNIOR DA FARMÁCIA (PSL), MARCÃO DA ACADEMIA 

(DEMOCRATAS), ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA), ZÉ LUÍS (PSD), 

ROBERTO CHAGAS (PL), FERNANDO PETITI (MDB), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), 

DR. JOSÉ CLÁUDIO (PSDB), THOMAZ HENRIQUE (NOVO), RENATO SANTIAGO 

(PSDB), WALTER HAYASHI (PSC), DR. ELTON (MDB) e FABIÃO ZAGUEIRO 

(SOLIDARIEDADE). 

 

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

FILHO (REPUBLICANOS) – 16h24min; JULIANA FRAGA (PT) – 16h24min; DULCE 

RITA (PSDB) – 16h24min; AMÉLIA NAOMI (PT) – 16h33min; ROBERTO DO ELEVEN 

(PSDB) – 16h40min; e LINO BISPO (PL) – 17h03min. 

 

 

Às 16h22min, havendo número regimental, o sr. presidente, ver. 
JUVENIL SILVÉRIO, 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 atas passa a fazer 
parte integrante dos anais desta sessão. O sr. presidente, ver. JUVENIL SILVÉRIO, 
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) e no horário da Liderança Partidária (conf. art. 137, V, do Regimento 
Interno) o primeiro orador inscrito, ver. Marcelo Garcia, pelo prazo regimental de dez 
minutos. A requerimento verbal formulado pelo ver. Zé Luís, 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 3935/2021 
constante do Processo nº 6626/2021, do ver. Dr. José Cláudio, que indica à Prefeitura 
Municipal a ampliação e adequação de atendimento da UBS Jardim da Granja; 3936/2021 
constante do Processo no 6627/2021, do ver. Dr. José Cláudio, que indica à Prefeitura 
Municipal a implantação do modelo assistencial Estratégia da Saúde da Família na UBS 
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Jardim da Granja; 3937/2021 constante do Processo no 6628/2021, do ver. Dr. José 
Cláudio, que indica à Prefeitura Municipal a substituição das edificações em madeira, por 
edificações em alvenaria, na Emef Maria Augusta Moreira da Costa, no bairro Jardim Uirá; 
e 3938/2021 constante do Processo no 6629/2021, do ver. Dr. José Cláudio, que indica à 
Prefeitura Municipal, a ampliação do Ensino Fundamental oferecido pela Emef Maria 
Augusta Moreira da Costa, para até o 9º ano (Ensino Fundamental 1 e 2); e dos 
Requerimentos de nos 840/2021 constante do Processo no 6630/2021, do ver. Thomaz 
Henrique, que solicita à Prefeitura informações a respeito das políticas de prevenção e 
orientação da Secretaria de Educação e Cidadania para os casos de abusos sexuais de 
crianças na rede pública de ensino; 841/2021 constante do Processo no 6631/2021, do 
ver. Thomaz Henrique, que solicita à Prefeitura informações sobre a quantidade de 
famílias em situação de vulnerabilidade social assistidas pelo Fundo Social de 
Solidariedade e pela Secretaria Municipal de Apoio Social ao Cidadão; e 842/2021 
constante do Processo no 6643/2021, do ver. Marcão da Academia, da ver.ª Amélia Naomi, 
do ver. Dr. Elton, do ver. Dr. José Cláudio, da ver.ª Dulce Rita, do ver. Fabião Zagueiro, do 
ver. Fernando Petiti, do ver. Júnior da Farmácia, do ver. Marcelo Garcia, do ver. Milton 
Vieira Filho, do ver. Renato Santiago e do ver. Roberto Chagas, que requer seja oficiado o 
Governo do Estado de São Paulo solicitando prioridade na vacinação contra COVID-19 
para pessoas portadoras do espectro autista, bem como pais, responsáveis ou 
cuidadores; e, ainda, o pedido de destaque na votação dos Requerimentos de nos 

835/2021 constante do Processo no 6531/2021, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à 
Prefeitura Municipal de São José dos Campos informações sobre o custo de fornecimento 
de água para irrigação das áreas ornamentais no entorno da rotatória Colinas, e dos 
Requerimentos de nos 840/2021 e 841/2021, do ver. Thomas Henrique, já citados; e o 
pedido de supressão da sessão ordinária do dia 3 de junho de 2021, em virtude do feriado 
de Corpus Christi (Req. nº 843/2021 – Proc. nº 6648/2021). Às 16h40min tem início o 
processo de votação. Submetidas à apreciação do Plenário foram aprovadas por 
unanimidade as atas das sessões ordinárias realizadas nos dias 18 e 20 de maio de 
2021. Em destaque a votação dos Requerimentos de nos 835/2021, da ver.ª Amélia Naomi; 
e 840/2021 e 841/2021, do ver. Thomaz Henrique, já citados. Rejeitados com 05 (cinco) 
votos favoráveis. O Plenário, consultado, aprova, em bloco e por unanimidade, as 
demais matérias constantes da pauta, bem como as matérias inclusas, já citadas. Os 
Requerimentos de nos 828/2021 constante do Processo no 6477/2021, do ver. Marcão da 
Academia, da ver.ª Amélia Naomi, do ver. Dr. Elton, do ver. Dr. José Cláudio, da ver.ª 

Dulce Rita, do ver. Fabião Zagueiro, do ver. Fernando Petiti, do ver. Júnior da Farmácia, 
do ver. Marcelo Garcia, do ver. Milton Vieira Filho, do ver. Rafael Pascucci, do ver. Renato 
Santiago e do ver. Roberto Chagas; e 836/2021 constante do Processo no 6536/2021, do 
ver. Marcão da Academia, foram retirados pelos autores. Foi deferido de plano o 
Requerimento nº 829/2021 constante do Processo nº 6478/2021, da ver.ª Dulce Rita, que 
requer justificativa de ausência no dia 20 de maio de 2021, conforme atestado médico. Às 
16h41min 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. Fernando Petiti e ver. Dr. José Cláudio. A seguir, os presentes, em pé, procedem a 
um minuto de silêncio em homenagem póstuma à memória do Pr. Roberto Romeu 
Aparecido, das sr.as Jose Moura e Silvana de Moraes Santana e dos srs. Benedito Flávio 
Cunha de Almeida e Afonso Alves de Carvalho. Nada mais havendo a ser tratado, o sr. 
presidente, ver. JUVENIL SILVÉRIO, declara encerrada a presente sessão ordinária. Isto 
se deu às 17h15min. Para constar, lavrar-se-á esta ata que será arquivada depois de 
cumpridas as formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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