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TRIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA 

14 DE JUNHO DE 2022 

  

  PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA 

  SECRETÁRIO: MARCELO GARCIA e 

                           JULIANA FRAGA 
 

 

Aberta a sessão, às 16h26min, o sr. secretário, ver. Marcelo Garcia, procede à 

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

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

MARCELO GARCIA (PTB), ROBERTO CHAGAS (PL), RENATO SANTIAGO (PSDB), 

DULCE RITA (PSDB), ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA), MARCÃO DA 

ACADEMIA (PSD), JUVENIL SILVÉRIO (PSD) e MILTON VIEIRA FILHO 

(REPUBLICANOS). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: JULIANA FRAGA 

(PT) – 16h30min; RAFAEL PASCUCCI (PTB) – 16h30min; AMÉLIA NAOMI (PT) – 

16h32min; FERNANDO PETITI (MDB) – 16h32min; FABIÃO ZAGUEIRO 

(SOLIDARIEDADE) – 16h33min; DR. JOSÉ CLÁUDIO (PSDB) – 16h34min; e WALTER 

HAYASHI (PSC) – 16h34min. 

 

 

Às 16h26min, 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 ata 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). 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. Marcelo Garcia, 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. Rafael Pascucci e ver. Lino Bispo. 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, 
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a saber: ver. Dr. José Cláudio e ver.ª Amélia Naomi. Assume a secretaria ad hoc dos 
trabalhos a ver.ª Juliana Fraga. A requerimento verbal formulado pelo ver. Zé Luís, 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 2373/2022 constante do Processo nº 5718/2022, do ver. Thomaz 
Henrique, que solicita à Prefeitura que seja utilizada a parceria entre o CSI (Centro de 
Segurança e Inteligência) e a Polícia Militar para investigar as imagens captadas e 
identificar os autores dos atos praticados no entorno da empresa Bayer, no bairro Limoeiro; 
2374/2022 constante do Processo nº 5724/2022, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à 
Prefeitura Municipal de São José dos Campos que implante faixa de pedestres na esquina 
da avenida Benedito Albino Tomaz com a rua Aparecida Maria Consiglio, no Jardim Paraíso 
do Sol; 2375/2022 constante do Processo nº 5725/2022, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita 
à Prefeitura Municipal de São José dos Campos que implante faixa de pedestres na esquina 
da rua Aparecida Maria Consiglio com a rua Crisante Barbosa Miranda, para transpor a 
primeira rua, terminando em frente ao condomínio de número 170, no Jardim Nova 
Michigan; 2376/2022 constante do Processo nº 5726/2022, da ver.ª Amélia Naomi, que 
solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos que execute a pintura da 
sinalização horizontal da avenida Benedito Albino Tomaz, em toda sua extensão, no Jardim 
Paraíso do Sol e Jardim Castanheiras; e 2377/2022 constante do Processo nº 5729/2022, 
da ver.ª Juliana Fraga, que indica seja oficializado o Poder Executivo do Município de São 
José dos Campos para que realize, através da Secretaria de Gestão Administrativa e 
Finanças, estudos visando conceder a redução de jornada às nutricionistas da 
Administração Direta do Município; das Moções de nos 79/2022 constante do Processo nº 
5723/2022, da ver.ª Amélia Naomi, que encaminha Moção de Apoio à Carta do Vale do 
Paraíba, na Semana regional de conscientização: Ações Estratégicas para Erradicação do 
Trabalho Infantil, publicada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região; e 80/2022 
constante do Processo nº 5728/2022, da ver.ª Amélia Naomi, que manifesta apoio ao 
Projeto de Decreto Legislativo nº 22/2020, do deputado Carlos Giannazi, em tramitação na 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, pela revogação da cobrança previdenciária 
indevida aos aposentados e pensionistas do Regime Próprio da Previdência estadual; do 
Requerimento nº 700/2022 constante do Processo nº 5722/2022, do ver. Zé Luís, que 
registra a realização da PqTec Innovation Week, que terá como tema O Futuro das 
Conexões; e, ainda, o pedido de destaque na votação dos Requerimentos de nos 673/2022 
constante do Processo nº 5564/2022, do ver. Dr. José Claudio, que solicita ao Instituto de 
Previdência do Servidor Municipal de São José dos Campos – IPSM, esclarecimentos sobre 
a ocorrência da imediata e integral aplicação da Lei Complementar nº 653, de 9 de maio de 
2022, sobre servidores que ingressaram no serviço público municipal, com vinculação ao 
Regime Próprio de Previdência Social, até 31 de dezembro de 2003, considerando a não 
prévia adequação da Lei Orgânica do Município; e 698/2022 constante do Processo nº 
5690/2022, da ver.ª Juliana Fraga, que requer seja oficializado o Poder Executivo do 
Município de São José dos Campos para que informe e disponibilize quais são os 
procedimentos adotados para verificação de presença dos bolsistas inscritos nos editais do 
Ballet, Coro Jovem e Centro de Artes Circenses, da Fundação Cultural Cassiano Ricardo – 
FCCR, bem como se está oferecendo os equipamentos necessários aos cursos oferecidos. 
Assume a secretaria dos trabalhos o ver. Marcelo Garcia. A requerimento verbal formulado 
pela ver.ª Juliana Fraga, o Plenário, consultado, aprova por unanimidade o pedido de 
votação em separado da Moção nº 78/2022 constante do Processo nº 5592/2022, do ver. 
Thomaz Henrique, que encaminha Moção de Repúdio à suposta manifestação realizada 
pelo MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que praticou atos terroristas 
na planta da empresa Bayer em São José dos Campos. Às 17h20min tem início o 
processo de votação. Submetidas à apreciação do Plenário foi aprovada por 
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unanimidade a ata da sessão ordinária realizada no dia 07 de junho de 2022. Em destaque 
a votação dos Requerimentos de nos 673/2022, do ver. Dr. José Cláudio, e 698/2022, da 
ver.ª Juliana Fraga, já citados. Rejeitados com 12 (doze) votos contrários. O sr. 
secretário, ver. Marcelo Garcia, procede à leitura da moção, a saber: “Moção 78/2022, 
encaminha Moção de Repúdio à suposta manifestação realizada pelo MST, Movimento dos 
Trabalhadores Rurais Sem Terra, que praticou atos terroristas na planta da empresa Bayer 
em São José dos Campos”. Em votação em separado, a Moção nº 78/2022 constante do 
Processo nº 5592/2022, do ver. Thomaz Henrique, já citada. Aprovada com 3 (três) votos 
contrários. Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a 
indicação da ver.ª Amélia Naomi, da ver.ª Juliana Fraga e do ver. Zé Luís para comporem 
a Frente Parlamentar Contra a Privatização da Companhia de Saneamento Básico do 
Estado de São Paulo – Sabesp (conforme Requerimento nº 670/2022 – Processo nº 
5530/2022, da ver.ª Amélia Naomi, da ver.ª Juliana Fraga e do ver. Zé Luís). O Plenário, 
consultado, aprova, em bloco e por unanimidade, as matérias constantes da pauta, bem 
como as matérias inclusas, já citadas. O Requerimento nº 681/2022, do ver. Zé Luís, foi 
retirado pelo autor. Às 17h32min encerra-se o processo de votação. Os trabalhos são 
suspensos. Reaberta a sessão, continuando na presidência o ver. ROBERTINHO DA 
PADARIA. Passou-se à composição da Comissão Especial de Inquérito para 
investigar e apurar flagrante descumprimento do Contrato de Programa nº 157/08, 
firmado entre a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp, 
e o Município de São José dos Campos, principalmente no que se refere à falta de 
abastecimento de água em diversos bairros da contratante, ferindo o que dispõe, 
dentre outras, Cláusula Terceira, a alínea ‘a’ do item 5.1 da Cláusula Quinta, bem 
como as alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do item 8.1 da Cláusula Oitava do contrato – Req. 
368/2022, que, submetida à apreciação do Plenário e aprovada por unanimidade, assim 
ficou composta: ver. Dr. José Cláudio – indicado pela Federação PSDB-Cidadania, ver. 
Marcão da Academia – indicado pela bancada do PSD, ver. Milton Vieira Filho – indicado 
pela bancada do Republicanos, e ver. Lino e ver.ª Juliana Fraga – indicados pela Mesa 
Diretora. A seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem 
póstuma à memória das sr.as Margarete Aparecida Delfino e Clarice Alves dos Santos, e 
dos srs. Marco Antônio Cecchini e Nelsídio de Almeida. Nada mais havendo a ser tratado, 
o sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, declara encerrada a presente sessão 
ordinária. Isto se deu às 18h48min. Para constar, lavrar-se-á esta ata que será arquivada 
depois de cumpridas as formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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