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TRIGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA 

21 DE JUNHO DE 2022 

  

  PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA 

  SECRETÁRIO: MARCELO GARCIA 
 

 

Aberta a sessão, às 16h28min, o sr. secretário, ver. Marcelo Garcia, procede à 

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

JÚNIOR DA FARMÁCIA (UNIÃO BRASIL), MARCELO GARCIA (PTB), MARCÃO DA 

ACADEMIA (PSD), JUVENIL SILVÉRIO (PSD), ROBERTO CHAGAS (PL), JULIANA 

FRAGA (PT), AMÉLIA NAOMI (PT), THOMAZ HENRIQUE (NOVO), WALTER 

HAYASHI (PSC), RENATO SANTIAGO (PSDB), ROBERTO DO ELEVEN (PSDB) e 

ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: ZÉ LUÍS (PSD) – 

16h37min; LINO BISPO (PL) – 16h37min; MILTON VIEIRA FILHO (REPUBLICANOS) 

– 16h37min; FERNANDO PETITI (MDB) – 16h45min; RAFAEL PASCUCCI (PTB) – 

16h45min; FABIÃO ZAGUEIRO (SOLIDARIEDADE) – 16h47min; DR. JOSÉ CLÁUDIO 

(PSDB) – 16h56min; DR. ELTON (PSC) – 16h58min; e DULCE RITA (PSDB) – 

17h10min. 

 

 

Às 16h29min, 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 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). 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.ª Amélia Naomi. 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. Lino Bispo, 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 Juliana Fraga, pelo prazo regimental 
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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 requerimento verbal formulado pela ver.ª Amélia Naomi, o 
Plenário, consultado, aprova por unanimidade o pedido para cessão do Plenário no dia 
05 de julho de 2022, às 18 horas, para realização da reunião pública da Sabesp e o envio 
de convites para os presidentes das Câmaras Municipais do Vale do Paraíba (Req. nº 
731/2022 – Processo nº 5946/2022, da ver.ª Amélia Naomi). 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. A 
requerimento verbal formulado pelo ver. Zé Luís, 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 Moção nº 81/2022 constante do Processo nº 
5918/2022, da ver.ª Amélia Naomi, que manifesta apoio à nota oficial da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) em solidariedade às famílias do indigenista Bruno 
Pereira e do jornalista Dom Phillips, aguarda o esclarecimento total do ocorrido e exige a 
responsabilização dos envolvidos; dos Requerimentos de nos 725/2022 constante do 
Processo nº 5906/2022, do ver. Zé Luís, que registra e parabeniza a Canção Nova São 
José dos Campos pelos 20 anos de evangelização no nosso município; 726/2022 
constante do Processo nº 5909/2022, do ver. Zé Luís, que registra e parabeniza a 
Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro pelas celebrações em comemoração ao 
dia da sua padroeira; 727/2022 constante do Processo nº 5910/2022, do ver. Zé Luís, que 
registra e parabeniza a Paróquia Coração de Jesus pela celebração dos seus 36 anos; 
728/2022 constante do Processo nº 5914/2022, do ver. Zé Luís, que registra, na íntegra, a 
mensagem do Santo Padre Francisco para o VI Dia Mundial dos Pobres; 729/2022 
constante do Processo nº 5915/2022, do ver. Zé Luís, que registra, na íntegra, a Nota 
Oficial da Presidência da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) em 
solidariedade às famílias do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips; e 
730/2022 constante do Processo nº 5916/2022, do ver. Zé Luís, que comunica que o ver. 
Zé Luís será o líder de Governo, nesta legislatura, a partir da presente data; e, ainda, do 
Documentos Diversos nº 426/2022 constante do Processo nº 5907/2022, do Ministério 
Público do Estado de São Paulo, que encaminha notificação referente ao Processo SEI nº 
29.0001.0128004.2022-95, remetido pela Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica, cujo 
objeto é a análise de constitucionalidade da Lei nº 9.980 de 22 de fevereiro de 2019 do 
Município de São José dos Campos. Às 17h16min tem início o processo de votação. O 
Plenário, consultado, aprova, em bloco e por unanimidade, as matérias constantes da 
pauta, bem como as matérias inclusas, já citadas. Submetida à apreciação do Plenário foi 
aprovada por unanimidade a ata da sessão ordinária realizada no dia 09 de junho de 
2022. Às 17h19min 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 Dulce Rita, 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 Terezinha Angélica Ribeiro Rabelo e dos srs. José Álvarez Pérez, Francisco de 
Assis Rimoli, Celso Rogério dos Santos, Valdenir Molinari e Jessé de Souza Rocha. Nada 
mais havendo a ser tratado, o sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, declara 
encerrada a presente sessão ordinária. Isto se deu às 17h37min. Para constar, lavrar-se-á 
esta ata que será arquivada depois de cumpridas as formalidades regimentais de praxe.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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