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SEPTUAGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA 

30 DE NOVEMBRO DE 2021 

 

PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA 

SECRETÁRIO: MARCÃO DA ACADEMIA e 

MARCELO GARCIA 
 

 

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.: 

ROBERTO CHAGAS (PL), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), MARCELO GARCIA (PTB), 

AMÉLIA NAOMI (PT), ZÉ LUÍS (PSD), DR. JOSÉ CLÁUDIO (PSDB), DR. ELTON 

(MDB), FERNANDO PETITI (MDB), THOMAZ HENRIQUE (NOVO), ROBERTO DO 

ELEVEN (PSDB), MILTON VIEIRA FILHO (REPUBLICANOS), ROBERTINHO DA 

PADARIA (CIDADANIA) e RAFAEL PASCUCCI (PTB). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: WALTER HAYASHI 

(PSC) – 16h24min; LINO BISPO (PL) – 16h24min; JULIANA FRAGA (PT) – 16h24min; 

MARCÃO DA ACADEMIA (DEMOCRATAS) – 16h26min; JUNIOR DA FARMÁCIA 

(PSL) – 16h33min; FABIÃO ZAGUEIRO (SOLIDARIEDADE) – 16h33min; RENATO 

SANTIAGO (PSDB) – 16h35min; e DULCE RITA (PSDB) – 16h38min. 

 

 

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, 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) pelo prazo regimental de cinco minutos, cada um, respectivamente, 
os oradores inscritos, a saber: ver.a Amélia Naomi, ver. Dr. José Cláudio e ver. Roberto 
Chagas. Assume a secretaria dos trabalhos o ver. Marcão da Academia. 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 6924/2021 constante do 
Processo no 13012/2021, da ver.a Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de 
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São José dos Campos para que realize com urgência a dedetização através do fumacê 
contra vetores como mosquitos e pernilongos, no bairro Bosque dos Eucaliptos; dos 
Requerimentos de nos 1557/2021 constante do Processo nº 13005/2021, de sua autoria, 
que solicita autorização plenária para representar esta Edilidade, sem ônus, no dia 7 de 
dezembro, terça-feira, no evento de posse dos Parlamentos Regionais, a ser realizado no 
Palácio dos Bandeirantes, na cidade de São Paulo, a partir das 15 horas; 1558/2021 
constante do Processo nº 13016/2021, do ver. Lino Bispo, que cancela a viagem à 
Brasília/DF, sem ônus, que ocorreria no dia 30 de novembro de 2021, matéria do 
Requerimento nº 1489/2021; 1559/2021 constante do Processo nº 13017/2021, do ver. 
Lino Bispo, que solicita autorização plenária para representar esta Edilidade, com ônus, 
no dia 15 de dezembro de 2021, quarta-feira, em reuniões a serem realizadas na cidade 
de Brasília/DF, nos Ministérios da Educação e Infraestrutura e Secretaria de Governo, 
para tratar de assuntos referentes aos interesses do Munícipio de São José dos Campos; 
1560/2021 constante do Processo nº 13018/2021, do ver. Zé Luís, que parabeniza o 
Reverendo Bispo Emérito da Diocese de Santo André (SP), Dom Nelson Westrupp, SCJ, 
pela celebração dos seus 30 anos de Ordenação Episcopal; 1561/2021 constante do 
Processo nº 13019/2021, do ver. Zé Luís, que parabeniza o Reverendo Padre Rogério 
Felix Machado pela celebração dos seus 30 anos de Ordenação Presbiteral; 1562/2021 
constante do Processo nº 13020/2021, do ver. Zé Luís, que parabeniza o Reverendo 
Padre Luís Fernando Soares pela celebração dos seus 30 anos de Ordenação Presbiteral; 
1563/2021 constante do Processo nº 13021/2021, do ver. Zé Luís, que parabeniza o 
Reverendo Padre Roberto Lessa pela celebração dos seus 30 anos de Ordenação 
Presbiteral; 1564/2021 constante do Processo nº 13022/2021, do ver. Zé Luís, que 
parabeniza o Reverendo Padre Geraldo Alves da Silva pela celebração dos seus 30 anos 
de Ordenação Presbiteral; 1565/2021 constante do Processo nº 13023/2021, do ver. Zé 
Luís, que parabeniza o Reverendo Padre Pedro Graciano Junior pela celebração dos seus 
30 anos de Ordenação Presbiteral; 1566/2021 constante do Processo nº 13024/2021, do 
ver. Fabião Zagueiro, que solicita ao Comando de Policiamento do Interior – CPI – 1 
estudos para a implantação de base policial militar, na avenida Laudelino Gonçalves de 
Miranda, na altura do no 467, ao lado do Parque Linear Takeo Kacuta – Santa Júlia; 
1567/2021 constante do Processo nº 13026/2021, do ver. Zé Luís, que parabeniza o 
Reverendo Padre Carlos Raimundo Barbosa pela celebração dos seus 30 anos de 
Ordenação Presbiteral; e 1568/2021 constante do Processo no 13027/2021, da ver.a 
Amélia Naomi, que solicita à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos que regularize a 
entrega postal de correspondências, documentos ou encomendas, no Loteamento Portal 
Santa Inês; e das Moções de nos 350/2021 constante do Processo nº 13035/2021, de sua 
autoria, que parabeniza o Padre Rogério Felix Machado pelo Jubileu de Pérola de sua 
Ordenação Presbiterial; 351/2021 constante do Processo nº 13036/2021, de sua autoria, 
que parabeniza o Padre Geraldo Alves da Silva pelo Jubileu de Pérola de sua Ordenação 
Presbiterial; 352/2021 constante do Processo nº 13037/2021, de sua autoria, que 
parabeniza o Padre Luís Fernando Soares pelo Jubileu de Pérola de sua Ordenação 
Presbiterial; 353/2021 constante do Processo nº 13038/2021, de sua autoria, que 
parabeniza o Padre Pedro Graciano Junior pelo Jubileu de Pérola de sua Ordenação 
Presbiterial; 354/2021 constante do Processo nº 13039/2021, de sua autoria, que 
parabeniza o Padre Roberto Lessa pelo Jubileu de Pérola de sua Ordenação Presbiterial; 
355/2021 constante do Processo nº 13040/2021, de sua autoria, que parabeniza Dom 
Nelson Westrupp pelo Jubileu de Pérola de sua Ordenação Episcopal; e 356/2021 
constante do Processo nº 13041/2021, de sua autoria, que parabeniza o Padre Carlos 
Raimundo Barbosa pelo Jubileu de Pérola de sua Ordenação Presbiteral. Às 17h05min 
tem início o processo de votação. Submetidas à apreciação do Plenário foram 
aprovadas por unanimidade as atas das sessões ordinárias realizadas nos dias 23 e 25 
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de novembro de 2021, bem como as atas das sessões solenes realizadas no dia 1º de 
setembro de 2021 e nos dias 22 e 24 de novembro de 2021. O Plenário, consultado, 
aprova, em bloco e por unanimidade, as matérias constantes da pauta, bem como as 
matérias inclusas, já citadas. Às 17h05min 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) 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. Lino Bispo e ver. Renato Santiago. 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.ª Dulce Rita e ver. Juvenil Silvério. 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. Marcão da Academia, 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. 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 Aparecida Mendes dos Santos, Tereza Pereira dos Santos e 
Therezinha da Silva Vieira e do sr. Antônio Fernando Dutra 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 17h59min. Para constar, lavrar-se-á 
esta ata que será arquivada depois de cumpridas as formalidades regimentais de praxe.-.- 
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