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TRIGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA 

08 DE JUNHO DE 2021 

 

PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA  

SECRETÁRIO: MARCELO GARCIA e 

MARCÃO DA ACADEMIA 
 

 

Aberta a sessão, às 16h21min, o sr. secretário, ver. Marcelo Garcia, procede à 

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

THOMAZ HENRIQUE (NOVO), ROBERTO CHAGAS (PL), MARCELO GARCIA 

(PTB), ZÉ LUÍS (PSD), DR. JOSÉ CLÁUDIO (PSDB), ROBERTO DO ELEVEN 

(PSDB), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), JUNIOR DA FARMÁCIA (PSL), MILTON 

VIEIRA FILHO (REPUBLICANOS), RENATO SANTIAGO (PSDB), ROBERTINHO DA 

PADARIA (CIDADANIA), FERNANDO PETITI (MDB), DR. ELTON (MDB) e JULIANA 

FRAGA (PT). 

 

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

ZAGUEIRO (SOLIDARIEDADE) – 16h25min; WALTER HAYASHI (PSC) – 16h25min; 

RAFAEL PASCUCCI (PTB) – 16h26min; AMÉLIA NAOMI (PT) – 16h30min; MARCÃO 

DA ACADEMIA (DEMOCRATAS) – 16h31min; DULCE RITA (PSDB) – 16h36min; e 

LINO BISPO (PL) – 17h34min.  

 

 

Às 16h22min, 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, moção, requerimentos e documentos diversos 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. Ocupa a tribuna, a ver.a Amélia Naomi. 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 Moções de nos 193/2021 constante do Processo no 7038/2021, da ver.a 
Juliana Fraga, que registra congratulações ao Dia Nacional da Liberdade de Imprensa, 
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comemorado em 7 de junho de 2021; 194/2021 constante do Processo no 7040/2021, da 
ver.a Amélia Naomi, que parabeniza a Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz, na pessoa de 
sua presidenta Nísia Trindade Lima, pela dedicação de seu corpo técnico que graças ao 
esforço empreendido produzirá vacina contra a Covid-19 incluindo a produção do 
imunizante 100% nacional; e 195/2021 constante do Processo no 7046/2021, do ver. Dr. 
José Cláudio, que manifesta voto de pesar pelo falecimento de Sebastiana Rezende, 
estimada mulher de fé, evangélica e exemplo de dignidade, honestidade, humildade e 
atitude cristã; e, ainda, o pedido de destaque na votação do Requerimento no 882/2021 
constante do Processo no 7017/2021, da ver.a Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura 
Municipal de São José dos Campos informações sobre planos de compensação 
realizados pela retirada de 14 árvores no bairro Vila Tatetuba; e o pedido de votação em 
separado da Moção no 192/2021 constante do Processo no 7019/2021, da ver.a Amélia 
Naomi, que encaminha Moção de Repúdio ao Excelentíssimo Presidente da República 
Senhor Jair Bolsonaro pela sua decisão de não fazer opção de compra das vacinas da 
Pfizer contra a Covid-19 no ano passado. Às 17h24min tem início o processo de 
votação. Em destaque a votação do Requerimento nº 882/2021 constante do Processo nº 
7017/2021, da ver.ª Amélia Naomi, já citado. Rejeitado com 03 (três) votos favoráveis. 
O sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede à leitura da moção, a saber: 
“Processo 7019 – Moção 192/2021 – Encaminha Moção de Repúdio ao Excelentíssimo 
Presidente da República Senhor Jair Bolsonaro pela sua decisão de não fazer opção de 
compra das vacinas da Pfizer contra a Covid-19 no ano passado.” Em destaque a votação 
da Moção no 192/2021 constante do Processo no 7019/2021, da ver.ª Amélia Naomi. 
Rejeitada com 06 (seis) votos favoráveis. O Plenário, consultado, aprova, em bloco e 
por unanimidade, as demais matérias constantes da pauta, bem como as matérias 
inclusas, já citadas. Às 17h47min 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 primeiro orador inscrito, ver. Marcelo Garcia, 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) 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 Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 1º, do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, ver. 
Fernando Petiti, pelo prazo regimental de cinco minutos. A seguir, os presentes, em pé, 
procedem a um minuto de silêncio em homenagem póstuma à memória das sr.as Maria 
Nilza Inácio, Sebastiana Rezende, Laura Caltabiano Lopes, Ione Xavier, Ana Maria 
Pansardis França, Izilda Leite e Claudenice Ribeiro Braz da Silva e dos srs. Francisco 
José Malvazzo, Vicente Silvério Filho, José Geraldo de Araújo Ribeiro, Sandro Rodolfo 
Alves dos Santos, Saturnino Paulo, Newton Vinícius Iriê e Leandro Braga dos Santos. 
Nada mais havendo a ser tratado, o sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, 
declara encerrada a presente sessão ordinária. Isto se deu às 18h12min. Para constar, 
lavrar-se-á esta ata que será arquivada depois de cumpridas as formalidades regimentais 
de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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