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OCTOGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA 

7 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA 

SECRETÁRIO: MARCÃO DA ACADEMIA 
 

 

Aberta a sessão, às 16h30min, o sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede à 

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

ROBERTO CHAGAS (PL), LINO BISPO (PL), ZÉ LUÍS (PSD), ROBERTO DO 

ELEVEN (PSDB), DR. JOSÉ CLÁUDIO (PSDB), THOMAZ HENRIQUE (NOVO), 

MARCELO GARCIA (PTB), MARCÃO DA ACADEMIA (DEMOCRATAS), RENATO 

SANTIAGO (PSDB), RAFAEL PASCUCCI (PTB), MILTON VIEIRA FILHO 

(REPUBLICANOS), JULIANA FRAGA (PT), DR. ELTON (MDB), ROBERTINHO DA 

PADARIA (CIDADANIA) e JÚNIOR DA FARMÁCIA (PSL). 

 

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

ZAGUEIRO (SOLIDARIEDADE) – 16h34min; FERNANDO PETITI (MDB) – 16h38min; 

WALTER HAYASHI (PSC) – 16h39min; AMÉLIA NAOMI (PT) – 16h40min; e DULCE 

RITA (PSDB) – 16h43min. 

 

 

Às 16h30min, 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) pelo prazo regimental de cinco minutos, cada um, respectivamente, 
os oradores inscritos, a saber: ver. Marcelo Garcia e ver. Dr. José Cláudio. 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. Renato Santiago. 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. Ocupa a 
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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. Milton Vieira Filho, pelo prazo regimental de dez 
minutos. A requerimento verbal formulado pelo ver. Renato Santiago, 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 

7004/2021 constante do Processo no 13279/2021, da ver.a Amélia Naomi, que solicita à 
Prefeitura Municipal de São José dos Campos a instalação de uma câmera de 
monitoramento remoto na Praça Armando Sales de Oliveira, no bairro de Santana; da 
Moção no 359/2021 constante do Processo no 13275/2021, do ver. Lino Bispo, que 
parabeniza o Reverendo Padre Rodolfo Domingues de Vasconcelos pelo seu aniversário 
natalício; e dos Requerimentos de nos 1585/2021 constante do Processo no 13263/2021, 
da ver.a Dulce Rita, que solicita a realização de sessão solene para outorga do Título de 
Cidadão Joseense ao jornalista Carlos Augusto Abranches, no dia 16 de fevereiro de 
2022, às 19h30, no Plenário da Câmara; 1586/2021 constante do Processo no 
13269/2021, do ver. Lino Bispo, que solicita ao Ministério da Educação a implantação de 
Escola Cívico-Militar em São José dos Campos; 1587/2021 constante do Processo no 
13272/2021, do ver. Dr. Elton, que requer à Prefeitura Municipal a inclusão, dentro dos 
termos legais da regulação de saúde, de agendamento de avaliação cirúrgica urológica 
em nome da paciente Inis Caroline de Oliveira Prado Bento – CRA 207573; 1588/2021 
constante do Processo no 13274/2021, do ver. Dr. Elton, que requer à Prefeitura Municipal 
a inclusão, dentro dos termos legais da regulação de saúde, de agendamento de 
avaliação cirúrgica ginecológica em nome da paciente Rosa Maria da Silva – CRA 
406610; e 1590/2021 constante do Processo no 13282/2021, do ver. Marcão da 
Academia, que solicita autorização do Plenário para entrega de certificados em 
homenagem aos Profissionais de Educação Física que colaboraram na Campanha de 
Vacinação contra a Covid-19, no dia 8 de dezembro de 2021; e, ainda, o pedido de 
destaque na votação dos Requerimentos de nos 1578/2021 constante do Processo no 
13195/2021, do ver. Thomaz Henrique, que requer informações a respeito dos motivos e 
normas utilizadas que embasaram a ação fiscalizatória que impediu o prosseguimento de 
viagens de munícipes de São José dos Campos intermediada pela empresa joseense 
Buser; e 1580/2021 constante do Processo no 13223/2021, da ver.a Amélia Naomi, que 
solicita informações ao Prefeito Municipal de São José dos Campos, conforme disposto no 
artigo 122, inciso VI do Regimento Interno da Câmara Municipal, sobre os estudos 
técnicos contidos no processo administrativo no 122.384/2021 que embasaram os 
dispositivos e anexos do Projeto de Lei Complementar no 20/2021, Processo no 
12781/2021, que “Disciplina, no Município de São José dos Campos, toda construção, 
ampliação, regularização, transformação, reclassificação de atividade, reconstrução, 
reforma, retrofit, demolição e instalação de equipamentos dentro dos limites do imóvel, 
orientando e determinando os processos de sua aprovação e fiscalização”. Às 17h41min 
tem início o processo de votação. Submetidas à apreciação do Plenário foram 
aprovadas por unanimidade as atas das sessões ordinárias realizadas nos dias 30 de 
novembro de 2021 e 2 de dezembro de 2021, bem como a ata da sessão solene realizada 
no dia 1º de dezembro de 2021. A requerimento verbal formulado pelo ver. Renato 
Santiago, o Plenário, consultado, aprova por unanimidade o pedido de votação, em 
separado, dos requerimentos destacados, já citados. O sr. secretário, ver. Marcão da 
Academia, procede à leitura do requerimento, a saber: “Processo 13195/2021 – 
Requerimento 1578/2021, requer informações a respeito dos motivos e normas utilizadas 
que embasaram a ação fiscalizatória que impediu o prosseguimento de viagens de 
munícipes de São José dos Campos intermediada pela empresa joseense Buser.” Em 
votação, em separado, o Requerimento no 1578/2021 constante do Processo no 
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13195/2021, do ver. Thomaz Henrique, já citado. Aprovado por unanimidade. O sr. 
secretário, ver. Marcão da Academia, procede à leitura do requerimento, a saber: 
“Processo 13223/2021 – Requerimento no 1580/2021, solicita informações ao Prefeito 
Municipal de São José dos Campos, conforme disposto no artigo 122, inciso VI do 
Regimento Interno da Câmara Municipal, sobre os estudos técnicos contidos no processo 
administrativo no 122.384/2021 que embasaram os dispositivos e anexos do Projeto de Lei 
Complementar no 20/2021, Processo no 12781/2021, que ‘Disciplina, no Município de São 
José dos Campos toda construção, ampliação, regularização, transformação, 
reclassificação de atividade, reconstrução, reforma, retrofit, demolição e instalação de 
equipamentos dentro dos limites do imóvel, orientando e determinando os processos de 
sua aprovação e fiscalização’.” Em votação, em separado, o Requerimento no 1580/2021 
constante do Processo no 13223/2021, da ver.a Amélia Naomi, já citado. Rejeitado com 3 
(três) votos favoráveis. 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 1576/2021 constante do Processo no 13179/2021, do ver. Marcão da 
Academia, foi retirado pelo autor. Às 17h48min encerra-se o processo de votação. A 
seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem póstuma 
à memória do sr. Marco Russo – secretário de Governo da Cidade de Nova Odessa (SP), da sr.a 
Lo Ruhama de Azevedo Santos, do sr. Mauro Belarmino e do sr. Benedicto Monteiro 
Camargo. Nada mais havendo a ser tratado, o sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA 
PADARIA, declara encerrada a presente sessão ordinária. Isto se deu às 17h49min. Para 
constar, lavrar-se-á esta ata que será arquivada depois de cumpridas as formalidades 
regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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