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SEXAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA 

21 DE SETEMBRO DE 2021 

 

PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA 

SECRETÁRIO: MARCÃO DA ACADEMIA 

 

 

Aberta a sessão, às 16h26min, o sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede à 

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

THOMAZ HENRIQUE (NOVO), ROBERTO CHAGAS (PL), LINO BISPO (PL), 

MARCELO GARCIA (PTB), DR. JOSÉ CLÁUDIO (PSDB), MILTON VIEIRA FILHO 

(REPUBLICANOS), ZÉ LUÍS (PSD), RAFAEL PASCUCCI (PTB), JUVENIL SILVÉRIO 

(PSDB), ROBERTO DO ELEVEN (PSDB), RENATO SANTIAGO (PSDB), 

ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA), AMÉLIA NAOMI (PT), FERNANDO 

PETITI (MDB), MARCÃO DA ACADEMIA (DEMOCRATAS) e JULIANA FRAGA (PT). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: DR. ELTON (MDB) 

– 16h32min; FABIÃO ZAGUEIRO (SOLIDARIEDADE) – 16h32min; JÚNIOR DA 

FARMÁCIA (PSL) – 16h33min; WALTER HAYASHI (PSC) – 16h39min; e DULCE 

RITA (PSDB) – 16h43min. 

 

 

Às 16h27min, 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). 
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, inciso V, do 
Regimento Interno) pelo prazo regimental de dez minutos, cada um, respectivamente, os 
oradores inscritos, a saber: ver. Thomaz Henrique e ver. Lino Bispo. 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, inciso V, do 
Regimento Interno) pelo prazo regimental de dez minutos, cada um, respectivamente, os 
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oradores inscritos, a saber: ver.ª Amélia Naomi e ver. Renato Santiago. 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. Os trabalhos são suspensos. Reaberta a sessão, continuando na presidência o 
ver. ROBERTINHO DA PADARIA. A requerimento verbal formulado pelo ver. Juvenil , 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 5914/2021 constante do Processo no 10633/2021, do ver. Rafael 
Pascucci, que solicita à Prefeitura Municipal estudos técnicos de revisão do tempo de 
semáforo localizado na Estrada Velha Rio/SP (SP-066), próximo à Escola Estadual 
Deputado Benedito Matarazzo, bairro Jardim Paraíso; 5915/2021 constante do Processo 
no 10636/2021, do ver. Rafael Pascucci, que solicita à Prefeitura Municipal providenciar a 
pintura geral do Centro Comunitário João Cordeiro dos Santos, localizado na avenida 
Eliane Maria Barbieri Soares, no 180, bairro Cidade Morumbi; e 5916/2021 constante do 
Processo no 10637/2021, do ver. Rafael Pascucci, que solicita à Prefeitura Municipal 
providenciar a instalação de telas dentro do Poliesportivo do Centro Comunitário João 
Cordeiro dos Santos, localizado na avenida Eliane Maria Barbieri Soares, no 180, bairro 
Cidade Morumbi; das Moções de nos 292/2021 constante do Processo no 10640/2021, da 
ver.a Amélia Naomi, que encaminha Moção de Congratulações à atleta Sofia Kano, de 
São José dos Campos, que representou o Brasil com a equipe de tênis de mesa no 
Campeonato Pan-Americano de Jovens, em Santo Domingo, na República Dominicana; e 
293/2021 constante do Processo no 10644/2021, da ver.a Dulce Rita e do ver. Walter 
Hayashi, que encaminha a Moção de Repúdio contra o Portal Zap Imóveis, por propor que 
seus clientes dispensem imobiliárias e corretores de imóveis; e dos Requerimentos de nos 

1222/2021 constante do Processo no 10587/2021, da ver.a Amélia Naomi, que solicita o 
adiamento da realização da sessão solene no dia 27 de setembro de 2021, para o dia 26 
de novembro de 2021, a partir das 18 horas, com o uso do Plenário desta Casa, para 
entrega da Medalha Mérito Legislativo ao Ministério Público do Trabalho – Procuradoria 
Regional da 15ª Região – Procuradoria do Trabalho no Município de São José dos 
Campos – PTM; 1223/2021 constante do Processo no 10635/2021, do ver. Dr. José 
Cláudio, que requer a confecção do Diploma que acompanha a Medalha Cassiano 
Ricardo, com alteração da data de entrega constante no Requerimento 1159/2021, que 
será outorgada por este vereador, em mãos, à sr.a Renata Mantovani; e 1224/2021 
constante do Processo no 10638/2021, do ver. Dr. José Cláudio, que requer a confecção 
de Diploma referente a Título de Cidadão Joseense, com alteração da data de entrega 
constante no Requerimento 1160/2021, que será outorgado por este vereador, em mãos, 
ao Dr. Carlos Alberto Maganha; e, ainda, o pedido de destaque na votação dos 
Requerimentos de nos 1210/2021 constante do Processo no 10348/2021, da ver.a Juliana 
Fraga, que requer seja oficializado o Poder Executivo Municipal de São José dos Campos 
para que informe e disponibilize o quadro de servidores públicos disponíveis nas UBSs 
Jardim Santa Inês, Jardim São José, Residencial Galo Branco, Buquirinha e Jardim 
Oriente e se estão conseguindo atender, plenamente, as demandas dos munícipes 
circunscritos nessas unidades; 1220/2021 constante do Processo no 10574/2021, do ver. 
Thomaz Henrique, que requer informações a respeito de quantos moradores de rua estão 
cadastrados na Secretaria de Apoio Social ao Cidadão e qual foi o aumento deste número 
no último ano; e 1221/2021 constante do Processo no Processo 10575/2021, da ver.a 
Amélia Naomi e da ver.a Juliana Fraga, que solicita informações ao Poder Executivo sobre 
a quantidade de glebas sem cadastro imobiliário e o valor de renúncia individualizado por 
imóvel e global com as respectivas localizações no município que serão beneficiadas com 
a proposta apresentada no Projeto de Lei Complementar 16/2021. Submetida à 
apreciação do Plenário, foi aprovada por unanimidade a indicação do ver. Dr. José 
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Cláudio para compor a Frente Parlamentar do Esporte e da Educação Física. (conf. Req. 
no 1177/2021 – Proc. no 10034/2021, do ver. Renato Santiago). Submetida à apreciação 
do Plenário, foi aprovada por unanimidade a indicação do ver. Dr. José Cláudio para 
compor a Frente Parlamentar do Esporte e da Educação Física. (Req. no 1177/2021 – 
Proc. no 10034/2021, do ver. Renato Santiago). A requerimento verbal formulado pelo ver. 
Thomaz Henrique, o Plenário, consultado, aprova por unanimidade o pedido de votação 
em separado das Moções de nos 289/2021 constante do Processo no 10507/2021, do ver. 
Robertinho da Padaria, 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, da ver.a Juliana 
Fraga, do ver. Júnior da Farmácia, do ver. Juvenil Silvério, do ver. Lino Bispo, do ver. 
Marcão da Academia, do ver. Marcelo Garcia, do ver. Milton Vieira Filho, do ver. Rafael 
Pascucci, do ver. Renato Santiago, do ver. Roberto Chagas, do ver. Roberto do Eleven, 
do ver. Walter Hayashi e do ver. Zé Luís, que protesta contra a Emenda no 18, do 
deputado federal Kim Kataguiri, à Medida Provisória no 1063, que trata das novas regras 
para a comercialização de combustíveis; e 291/2021 constante do Processo no 
10578/2021, da ver.a Amélia Naomi, que encaminha moção de congratulações pelo 
centenário do educador Paulo Freire e manifesta repúdio a setores conservadores de 
direita que tentam diminuir a grandeza deste pensador brasileiro; bem como da Moção no 

293/2021 constante do Processo no 10644/2021, da ver.a Dulce Rita e do ver. Walter 
Hayashi, já citada. Às 18h20min tem início o processo de votação. Submetidas à 
apreciação do Plenário foram aprovadas por unanimidade as atas das sessões 
ordinárias realizadas nos dias 9 e 14 de setembro de 2021. Em destaque a votação dos 
Requerimentos de nos 1210/2021, da ver.ª Juliana Fraga; 1220/2021, do ver. Thomaz 
Henrique; e 1221/2021, da ver.ª Amélia Naomi e da ver.ª Juliana Fraga. Rejeitados com 
03 (três) votos favoráveis. O sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede à leitura 
da moção, a saber: “Moção 289/2021 – Protesta contra a Emenda no 18, do deputado 
federal Kim Kataguiri, à Medida Provisória no 1063, que trata das novas regras para a 
comercialização de combustíveis.” Em votação, em separado, a Moção no 289/2021 
constante do Processo no 10507/2021, do ver. Robertinho da Padaria, 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, da ver.ª Juliana Fraga, do ver. Júnior da Farmácia, do 
ver. Juvenil Silvério, do ver. Lino Bispo, do ver. Marcão da Academia, do ver. Marcelo 
Garcia, do ver. Milton Vieira Filho, do ver. Rafael Pascucci, do ver. Renato Santiago, do 
ver. Roberto Chagas, do ver. Roberto do Eleven, do ver. Walter Hayashi e do ver. Zé Luís, 
já citada. Aprovada com 01 (um) voto contrário. Justifica o voto o ver. Lino Bispo. O sr. 
secretário, ver. Marcão da Academia, procede à leitura da moção, a saber: “Moção 
291/2021 – Encaminha moção de congratulações pelo cenário do educador Paulo Freire e 
manifesta repúdio a setores conservadores de direita que tentam diminuir a grandeza 
deste pensador brasileiro.” Em votação, em separado, a Moção no 291/2021 constante do 
Processo no 10578/2021, da ver.ª Amélia Naomi, já citada. Aprovada com 11 votos 
favoráveis. O sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede à leitura da moção, a 
saber: “Moção 293/2021 – Encaminha a Moção de Repúdio contra o Portal Zap Imóveis, 
por propor que seus clientes dispensem imobiliárias e corretores de imóveis.” Em votação, 
em separado, a Moção no 293/2021 constante do Processo no 10644/2021, da ver.ª Dulce 
Rita e do ver. Walter Hayashi, já citada. Aprovada com 01 (um) voto contrário. O 
Plenário, consultado, aprova, em bloco e por unanimidade, as demais matérias 
constantes da pauta, bem como as matérias inclusas, já citadas. O Requerimento no 
1209/2021 constante do Processo no 10347/2021, da ver.ª Juliana Fraga, foi retirado pela 
autora. Às 19h15min encerra-se o processo de votação. A seguir, os presentes, em pé, 
procedem a um minuto de silêncio em homenagem póstuma à memória das sr.ªs Reiko 
Kimura Asaka e Nobuko Hashimoto e dos srs. Noboru Kawakami e Euclydes Castanhare. 
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Nada mais havendo a ser tratado, o sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, 
declara encerrada a presente sessão ordinária. Isto se deu às 19h16min. Para constar, 
lavrar-se-á esta ata que será arquivada depois de cumpridas as formalidades regimentais 
de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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