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TRIGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA 

07 DE JUNHO DE 2022 

  

  PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA 

  SECRETÁRIO: MARCÃO DA ACADEMIA e  

                           MARCELO GARCIA 
 

 

Aberta a sessão, às 16h19min, o sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede à 

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

RAFAEL PASCUCCI (PTB), MARCÃO DA ACADEMIA (PSD), ROBERTO CHAGAS 

(PL), ROBERTO DO ELEVEN (PSDB), LINO BISPO (PL), ZÉ LUÍS (PSD), AMÉLIA 

NAOMI (PT), MILTON VIEIRA FILHO (REPUBLICANOS), ROBERTINHO DA 

PADARIA (CIDADANIA), RENATO SANTIAGO (PSDB) e DR. JOSÉ CLÁUDIO 

(PSDB). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: JÚNIOR DA 

FARMÁCIA (UNIÃO BRASIL) – 16h21min; DULCE RITA (PSDB) – 16h21min; 

THOMAZ HENRIQUE (NOVO) – 16h22min; MARCELO GARCIA (PTB) – 16h25min; 

DR. ELTON (PSC) – 16h25min; FABIÃO ZAGUEIRO (SOLIDARIEDADE) – 16h32min; 

WALTER HAYASHI (PSC) – 16h32min; JULIANA FRAGA (PT) – 16h32min; JUVENIL 

SILVÉRIO (PSD) – 16h43min; e FERNANDO PETITI (MDB) – 16h47min. 

 

 

Às 16h20min, 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). Os 
trabalhos são suspensos. Reaberta a sessão, continuando na presidência o ver. 
ROBERTINHO DA PADARIA, e assume a secretaria dos trabalhos o ver. Marcelo Garcia. 
A requerimento verbal formulado pelo ver. Juvenil Silvério, o Plenário, consultado, aprova 
com 6 (seis) votos contrários o pedido de votação em bloco das matérias submetidas à 
apreciação do Plenário; bem como o pedido de inclusão das Indicações de nos 2294/2022 
constante do Processo nº 5494/2022, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura 
Municipal de São José dos Campos a substituição da lâmpada da iluminação pública, 
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localizada na rua Patativa, em frente ao nº 200, na Vila Tatetuba; e 2295/2022 constante 
do Processo nº 5501/2022, do ver. Dr. José Cláudio, que indica à Prefeitura Municipal a 
implantação de medidas legais que tornem o uso de máscaras obrigatório em ambientes 
fechados, públicos e privados; da Moção nº 77/2022 constante do Processo nº 5499/2022, 
da ver.ª Amélia Naomi, que encaminha Moção de Apoio ao Sindicato Nacional dos 
Servidores Públicos Federais na Área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial – 
SINDCT, pela sua nota de repúdio à política do Governo Federal que pretende criar a 
Câmara Consultiva Temática para decidir o que pode ser enquadrado como 
desmatamento nas imagens colhidas pelo Inpe – Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais do monitoramento de queimadas e do desmatamento na Amazônia; dos 
Requerimentos de nos 667/2022 constante do Processo nº 5491/2022, da ver.ª Juliana 
Fraga, que requer que se oficie ao Poder Executivo Municipal de São José do Campos 
para que informe quais procedimentos a Secretaria de Saúde vem adotando para 
administrar e conter os casos de meningite que vêm ocorrendo em nossa municipalidade; 
668/2022 constante do Processo nº 5495/2022, da ver.ª Juliana Fraga, que solicita à EDP 
São Paulo providências quanto às constantes quedas de energia elétrica nos bairros 
Eugênio de Melo, Galo Branco e regiões adjacentes; e 669/2022 constante do Processo 
nº 5496/2022, do ver. Dr. Elton, que requer a convocação a esta Edilidade da Secretaria 
de Saúde Municipal para prestar esclarecimento de quais medidas estão sendo tomadas 
para conter o surto de meningite que assola nossa população; e, ainda, o pedido de 
destaque na votação dos Requerimentos de nos 656/2022 constante do Processo 
5398/2022, da ver.ª Dulce Rita, que requer à Prefeitura Municipal informações com 
relações às medidas que estão sendo tomadas quanto aos casos de meningite no 
Município de São José dos Campos; 666/2022 constante do Processo nº 5478/2022, do 
ver. Thomaz Henrique, que requer a criação de Comissão Especial de Estudos com o 
objetivo de acompanhar, analisar e propor as possíveis soluções para os bairros que 
necessitam de regularização fundiária; 667/2022, da ver.ª Juliana Fraga, e 669/2022, do 
ver. Dr. Elton, já citados. A requerimento verbal formulado pelo ver. Juvenil Silvério, o 
Plenário, consultado, aprova por unanimidade o pedido de retirada do destaque na 
votação do Requerimento nº 666/2022 constante do Processo nº 5478/2022, do ver. 
Thomaz Henrique, já citado. Às 17h25min tem início o processo de votação. 
Submetidas à apreciação do Plenário foram aprovadas por unanimidade as atas das 
sessões ordinárias, solene e extraordinária realizadas nos dias 27 e 31 de maio de 2022, 
e 02 de junho de 2022. Em destaque a votação dos Requerimentos de nos 656/2022, da 
ver.ª Dulce Rita; 667/2022, da ver.ª Juliana Fraga, e 669/2022, do ver. Dr. Elton, inclusos 
na pauta; já citados. Rejeitados com 12 (doze) votos contrários. O Plenário, 
consultado, aprova, em bloco e por unanimidade, as matérias constantes da pauta, bem 
como as matérias inclusas, já citadas. 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. Roberto 
Chagas, ver. Dr. José Cláudio e ver.ª Dulce Rita. Submetida à apreciação do Plenário foi 
aprovada por unanimidade a composição da Comissão Especial de Estudos com o 
objetivo de acompanhar, analisar e propor as possíveis soluções para os bairros que 
necessitam de regularização fundiária (conforme Req. nº 666/2022 – Proc. nº 5478/2022, 
do ver. Thomaz Henrique). Às 17h52min 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) a próxima oradora inscrita, ver.ª Amélia Naomi, 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. Fernando Petiti, pelo prazo 
regimental de dez minutos. A seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de 
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silêncio em homenagem póstuma à memória do srs. Takehiko Ota, Lucilo Barbosa e 
Flávio Prado. 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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