
 

             CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
                            (ATA LEGAL)                                     1 

CMSJC-001 – 63ª Sessão Ordinária – 28.9.2021 

 

 

 

SEXAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA 

28 DE SETEMBRO DE 2021 

 

PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA e 

MARCÃO DA ACADEMIA 

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.: 

ROBERTO CHAGAS (PL), ZÉ LUÍS (PSD), DR. ELTON (MDB), DR. JOSÉ CLÁUDIO 

(PSDB), THOMAZ HENRIQUE (NOVO), MILTON VIEIRA FILHO (REPUBLICANOS), 

FERNANDO PETITI (MDB), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), RENATO SANTIAGO 

(PSDB), JULIANA FRAGA (PT), RAFAEL PASCUCCI (PTB), MARCELO GARCIA 

(PTB), JUNIOR DA FARMÁCIA (PSL), WALTER HAYASHI (PSC), ROBERTO DO 

ELEVEN (PSDB), FABIÃO ZAGUEIRO (SOLIDARIEDADE), MARCÃO DA ACADEMIA 

(DEMOCRATAS) e ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: AMÉLIA NAOMI 

(PT) – 16h39min; e LINO BISPO (PL) – 16h46min. 

 

 

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, 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) o primeiro orador inscrito, ver. Roberto Chagas, 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. Zé Luís e ver. Fernando Petiti. 
Reassume a presidência o ver. ROBERTINHO DA PADARIA, que dá continuidade aos 
trabalhos. 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 

6067/2021 constante do Processo no 10923/2021, do ver. Rafael Pascucci, que solicita à 
Prefeitura Municipal a implantação de deck de madeira, bem como adequação de raiz de 
árvore, próximo ao no 61, no endereço Praça Yamagata, bairro Jardim Oriente; e 
6068/2021 constante do Processo no 10924/2021, do ver. Rafael Pascucci, que solicita à 
Prefeitura Municipal enviar equipe para limpeza dos bueiros por toda a extensão da 
avenida Benedito Bento, bairro Cidade Morumbi; dos Requerimentos de nos 1258/2021 
constante do Processo no 10929/2021, da ver.a Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura 
Municipal de São José dos Campos agilidade no agendamento de exame de ressonância 
magnética de crânio do paciente Sidney Maurício de Souza; 1259/2021 constante do 
Processo no 10931/2021, do ver. Zé Luís, que registra a exposição em homenagem aos 
10 anos de fundação do Partido Social Democrático (PSD), e parabeniza o presidente 
nacional da sigla, Exmo. Sr. Gilberto Kassab, pela liderança e o Exmo. Sr. Antonio Brito, 
deputado (BA), líder do PSD na Câmara, pela idealização do evento; 1260/2021 constante 
do Processo no 10932/2021, do ver. Zé Luís, que registra a celebração do centenário de 
Dom Paulo Evaristo Arns; e 1261/2021 constante do Processo no 10950/2021, da ver.a 
Amélia Naomi, que registra o editorial do Jornal OVale com o título: “VERGONHA 
MUNDIAL – Com discurso repleto de mentiras, Bolsonaro faz Brasil passar vexame. 
Presidente ainda vira chacota no mundo.”, publicado na edição de 25 de setembro de 
2021; e das Moções de nos 294/2021 constante do Processo no 10942/2021, do ver. Dr. 
José Cláudio, que manifesta Voto de Pesar pelo falecimento de Jacyra Prado Gonçalves, 
exemplar educadora e ex-vereadora de nossa região; 295/2021 constante do Processo no 

10944/2021, do ver. Dr. José Cláudio, que registra Moção de Aplauso ao dr. Pedro 
Augusto Pascoli pelos exemplares serviços prestados como médico cardiologista no 
município; 296/2021 constante do Processo no 10945/2021, do ver. Dr. José Cláudio, que 
registra Moção de Aplauso ao dr. Juliano Rachou Castilho pelos exemplares serviços 
prestados como médico cardiologista no município; 297/2021 constante do Processo no 

10946/2021, do ver. Dr. José Cláudio, que registra Moção de Aplauso ao dr. Eduardo 
Rodrigues Bento Costa pelos exemplares serviços prestados como médico cardiologista 
no município; 298/2021 constante do Processo no 10947/2021, do ver. Dr. José Cláudio, 
que registra Moção de Aplauso à dr.a Erika Olivier Vilela Bragança pelos exemplares 
serviços prestados como médica cardiologista no município; 299/2021 constante do 
Processo no 10948/2021, do ver. Dr. José Cláudio, que registra Moção de Aplauso ao dr. 
José Alexandre Bazan Piotto pelos exemplares serviços prestados como médico 
cardiologista no município; e 300/2021 constante do Processo no 10949/2021, do ver. Dr. 
José Cláudio, que registra Moção de Aplauso à dr.a Marcelle Sá pelos exemplares 
serviços prestados como médica cardiologista no município; e, ainda, o pedido de 
destaque na votação dos Requerimentos de nos 1226/2021 constante do Processo no 

10737/2021, 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 
enfermeiros(as) em cada UBS de nossa cidade, e se estão conseguindo atender, 
plenamente, as demandas dos munícipes circunscritos nessas unidades; 1251/2021 
constante do Processo no 10872/2021, da ver.a Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura 
Municipal de São José dos Campos informações se há previsão de retorno à operação da 
linha de ônibus no 140, que atendia a vários bairros da zona Norte; 1252/2021 constante 
do Processo no 10873/2021, da ver.a Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de 
São José dos Campos informações sobre os critérios utilizados para compra de fraldas 
geriátricas que são fornecidas nas UBSs da cidade; bem como dos Requerimentos de nos 
1258/2021 e 1261/2021, da ver.a Amélia Naomi, já citados; e o pedido de supressão das 
sessões ordinárias dos dias 12 de outubro de 2021, em decorrência do feriado de Nossa 
Senhora Aparecida; 28 de outubro de 2021, em decorrência do feriado do Dia do Servidor 
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Público; e 2 de novembro de 2021, em decorrência do feriado de Finados (Req. 
1262/2021 – Proc. 10956/2021, do ver. Juvenil Silvério). Às 16h56min inicia-se o 
processo de votação. Submetidas à apreciação do Plenário foram aprovadas por 
unanimidade as atas das sessões ordinárias realizadas nos dias 16, 21 e 23 de setembro 
de 2021. Em destaque a votação do Requerimento no 1226/2021, da ver.a Juliana Fraga, e 
dos Requerimentos de nos 1251/2021, 1252/2021, 1258/2021 e 1261/2021, da ver.a Amélia 
Naomi, 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. Às 16h57min 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) 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. 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. Thomaz Henrique, 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) a 
próxima oradora inscrita, ver.ª 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 Jacyra Prado Gonçalves. Nada mais havendo a ser tratado, o sr. 
presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, declara encerrada a presente sessão 
ordinária. Isto se deu às 17h24min. Para constar, lavrar-se-á esta ata que será arquivada 
depois de cumpridas as formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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