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TRIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA 

1º DE JUNHO DE 2021 

 

PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA 

MARCÃO DA ACADEMIA 

SECRETÁRIO: MARCELO GARCIA 

 

 

Aberta a sessão, às 16h20min, o sr. secretário, ver. Marcelo Garcia, procede à 

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

THOMAZ HENRIQUE (NOVO), AMÉLIA NAOMI (PT), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), 

RENATO SANTIAGO (PSDB), ROBERTO CHAGAS (PL), JUNIOR DA FARMÁCIA 

(PSL), ZÉ LUÍS (PSD), DR. JOSÉ CLÁUDIO (PSDB), MARCÃO DA ACADEMIA 

(DEMOCRATAS), JULIANA FRAGA (PT), MARCELO GARCIA (PTB), WALTER 

HAYASHI (PSC), ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA) e FERNANDO PETITI 

(MDB). 

 

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

ZAGUEIRO (SOLIDARIEDADE) – 16h24min; DR. ELTON (MDB) – 16h24min; DULCE 

RITA (PSDB) – 16h24min; MILTON VIEIRA FILHO (REPUBLICANOS) – 16h27min; 

ROBERTO DO ELEVEN (PSDB) – 16h27min; RAFAEL PASCUCCI (PTB) – 

16h29min; e LINO BISPO (PL) – 16h44min 

 

 

Às 16h21min, 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 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). 
Assume a presidência o ver. MARCÃO DA ACADEMIA, 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) e no horário da Liderança Partidária (conf. art. 137, V, do 
Regimento Interno) o primeiro orador inscrito, ver. Thomaz Henrique, pelo prazo 
regimental de dez minutos. Os trabalhos são suspensos. Reaberta a sessão, continuando 
na presidência o ver. MARCÃO DA ACADEMIA. Deu-se continuidade ao horário do Pinga-
Fogo, retornando à tribuna o ver. Thomaz Henrique. Ocupa a tribuna para fazer uso da 
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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. Renato Santiago, pelo prazo regimental de dez minutos. 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. A 
requerimento verbal formulado pelo ver. Thomaz Henrique, o Plenário, consultado, 
rejeitou com 03 (três) votos favoráveis o pedido para que os requerimentos de nos 
862/2021, 863/2021 e 864/2021, de sua autoria, sejam votados separadamente; bem 

como o pedido para que seja nominal a votação dos Requerimentos de nos 862/2021, 
863/2021 e 864/2021, de sua autoria; e, ainda, o pedido para que seja nominal somente 
a votação do Requerimento nº 864/2021 constante do Processo nº 6819/2021, de sua 
autoria. 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 da Indicação no 4104/2021 
constante do Processo nº 6943/2021, do ver. Marcão da Academia, que solicita à Sabesp 
a realização do conserto do vazamento de água localizado na avenida Cidade Jardim, 
defronte ao nº 2.381, no bairro Bosque dos Eucaliptos; do Requerimento no 872/2021 
constante do Processo nº 6939/2021, da ver.a Dulce Rita, que parabeniza a emissora de 
TV Band pela campanha em prol de arrecadação de alimentos através do Programa Band 
Contra Fome; e da Moção no 191/2021 constante do Processo nº 6944/2021, da ver.a 
Amélia Naomi, que manifesta repúdio pela realização da Copa América no Brasil diante do 
quadro de pandemia, inclusive fomentando as aglomerações contrariando as 
recomendações de especialistas da saúde; e, ainda, o pedido de destaque na votação dos 
Requerimentos de nos 858/2021 constante do Processo nº 6776/2021, da ver.a Amélia 
Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos informações a 
respeito da falta de medicamentos Novocilin e Domperidona na UBS do Alto da Ponte; 
862/2021 constante do Processo nº 6814/2021, do ver. Thomaz Henrique, que solicita à 
Prefeitura informações a respeito dos valores gastos com salários de funcionários cedidos 
a outros órgãos do setor público e sindicatos no ano de 2020; 863/2021 constante do 
Processo nº 6818/2021, do ver. Thomaz Henrique, que solicita à Prefeitura o envio da lista 
de vacinados no município à Câmara Municipal; e 864/2021 constante do Processo nº 

6819/2021, do ver. Thomaz Henrique, que solicita à Prefeitura informações acerca dos 
instrumentos e sistemas utilizados pela Prefeitura quanto à notificação de situações de 
abusos de crianças na rede de ensino municipal; e o pedido de destaque na votação, em 
separado, e respectiva leitura, das Moções de nos 188/2021, 189/2021, 190/2021 e 
191/2021. O sr. secretário, ver. Marcelo Garcia, procede à leitura da propositura, a saber: 
“Moção 188 – Manifesta repúdio à ação violenta da Polícia Militar do Estado de 
Pernambuco que reprimiu de forma truculenta a manifestação contra o Governo Bolsonaro 
na cidade do Recife, no dia 29 de maio de 2021.” Às 18h19min tem início o processo 
de votação. Em destaque a votação da Moção nº 188/2021 constante do Processo nº 

6910/2021, da ver.a Amélia Naomi, que manifesta repúdio à ação violenta da Polícia 
Militar do Estado de Pernambuco que reprimiu de forma truculenta a manifestação contra 
o Governo Bolsonaro na cidade do Recife, no dia 29 de maio de 2021. Aprovada com 07 
(sete) votos contrários. O sr. secretário, ver. Marcelo Garcia, procede à leitura da 
propositura, a saber: “Moção 189 – Registra e apoia as manifestações contra o Governo 
do Presidente Jair Bolsonaro que ocorreram no dia 26 de maio de 2021 em todo o Brasil e 
teve como tema ‘Vacina no Braço e Comida no Prato’.” A Moção nº 189/2021 constante do 
Processo nº 6913/2021, da ver.a Amélia Naomi, foi retirada pela autora. O sr. secretário, 
ver. Marcelo Garcia, procede à leitura da propositura, a saber: “Moção 190 – Manifesta 
apoio e solidariedade pela proteção imediata para o povo Yanomami e para que o 
Excelentíssimo Senhor Presidente da República Jair Messias Bolsonaro determine o 
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cumprimento urgente das medidas administrativas em conformidade com a Nota Pública 
expedida pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.” Em destaque a 
votação da Moção nº 190/2021 constante do Processo nº 6922/2021, da ver.a Amélia 
Naomi, que manifesta apoio e solidariedade pela proteção imediata para o povo 
Yanomami e para que o Excelentíssimo Senhor Presidente da República Jair Messias 
Bolsonaro determine o cumprimento urgente das medidas administrativas em 
conformidade com a Nota Pública expedida pelo Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil – OAB. Aprovada com 03 (três) votos contrários. O sr. secretário, 
ver. Marcelo Garcia, procede à leitura da propositura, a saber: “Moção 191 – Manifesta 
repúdio pela realização da Copa América no Brasil diante do quadro de pandemia, 
inclusive fomentando as aglomerações, contrariando as recomendações de especialistas 
da saúde.” Em destaque a votação da Moção nº 191/2021 constante do Processo nº 

6944/2021, da ver.a Amélia Naomi, inclusa na pauta, já citada. Aprovada por 
unanimidade. Submetidas à apreciação do Plenário foram aprovadas por unanimidade 
as atas das sessões ordinárias realizadas nos dias 25 e 27 de maio de 2021. Em 
destaque a votação dos Requerimentos de nos 858/2021 constante do Processo no 

6776/2021, da ver.a Amélia Naomi, e 862/2021 constante do Processo no 6814/2021, 
863/2021 constante do Processo no 6818/2021 e 864/2021 constante do Processo no 

6819/2021, do ver. Thomaz Henrique, já citados. Rejeitados com 03 (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. A 
Indicação no 4013/2021 constante do Processo no 6800/2021, da ver.a Dulce Rita, foi 
retirada pela autora. Às 18h38min 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) o próximo orador inscrito, ver. Marcelo Garcia, pelo prazo regimental de cinco 
minutos. A seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em 
homenagem póstuma à memória do cantor B. J. Thomas, das sr.as Jacira Laurindo Alves, 
Lélia de Souza Melo, Benedicta Maria Ribeiro, Benedita Vicentina Miragaia (a Jaú), Sueli 
Ferrari, Patrícia Figueira e Maria Filomena e dos srs. Paulo Augusto Pasquarelli, 
Vanderson Aparecido Vieira, José Renato Fernandes, Jameson Duarte, Oswaldo Noda, 
Nilton Pinheiro da Silva, Antônio Geraldo Maria da Silva, Altemar Machado Mendes Júnior 
e Jair Pelógia. Nada mais havendo a ser tratado, o sr. presidente, ver. MARCÃO DA 
ACADEMIA, declara encerrada a presente sessão ordinária. Isto se deu às 18h45min. 
Para constar, lavrar-se-á esta ata que será arquivada depois de cumpridas as 
formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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