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QUADRAGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA
DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA
23 DE AGOSTO DE 2022
PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA
SECRETÁRIO: MARCÃO DA ACADEMIA
Aberta a sessão, às 16h28min, o sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede à
verificação de presença e constata a presença, em Plenário, dos seguintes vers.:
ROBERTO CHAGAS (PL), THOMAZ HENRIQUE (NOVO), DR. JOSÉ CLÁUDIO
(PSDB), ZÉ LUÍS (PSD), RENATO SANTIAGO (PSDB), WALTER HAYASHI (PSC),
FERNANDO PETITI (MDB), JUVENIL SILVÉRIO (PSD), ROBERTO DO ELEVEN
(PSDB), ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA) e MARCÃO DA ACADEMIA
(PSD).
Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: JULIANA FRAGA
(PT) – 16h32min; MARCELO GARCIA (PTB) – 16h32min; FABIÃO ZAGUEIRO
(SOLIDARIEDADE) – 16h34min; DULCE RITA (PSDB) – 16h37min; JÚNIOR DA

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, 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. Dr. José Cláudio, ver. Juvenil Silvério, ver.ª Dulce Rita,
ver. Roberto Chagas, ver. Marcão da Academia e a ver.ª Amélia Naomi. Os trabalhos são
suspensos. Reaberta a sessão, continuando na presidência o ver. ROBERTINHO DA
PADARIA. 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 96/2022 constante
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FARMÁCIA (UNIÃO BRASIL) – 16h45min; DR. ELTON (PSC) – 16h48min; RAFAEL
PASCUCCI (PTB) – 16h52min; AMÉLIA NAOMI (PT) – 17 horas; LINO BISPO (PL) –
17h29min; e MILTON VIEIRA FILHO (REPUBLICANOS) – 17h29min.
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do Processo nº 8047/2022, da ver.ª Amélia Naomi e da ver.ª Juliana Fraga, que manifesta
protestos de repúdio pela demolição de casas da comunidade do bairro Jardim Nova
Esperança conforme noticiado pelos órgãos de imprensa e denúncias relatadas pelo
Núcleo Especializado da Defensoria Pública do Estado de São Paulo e Comissão de
Direitos Humanos da OAB 36ª Subseção São José dos Campos, SP; dos Requerimentos
de nos 955/2022 constante do Processo nº 8039/2022, da ver.ª Dulce Rita, que solicita
informações à Prefeitura Municipal de São José dos Campos quanto à contratação de
intérprete educacional da Língua Brasileira de Sinais (Libras) para alunos surdos da
EMEF Professora Maria Aparecida dos Santos Ronconi, localizada no Jardim Jussara;
956/2022 constante do Processo nº 8040/2022, da ver.ª Dulce Rita, que solicita
informações à Prefeitura Municipal de São José dos Campos quanto às providências que
estão sendo tomadas em relação à suspeita de abuso ocorrido nas dependências da
EMEI José Madureira Lebrão, localizada no Jardim Mariana II; e 957/2022 constante do
Processo nº 8046/2022, do ver. Walter Hayashi, que requer à Prefeitura Municipal de São
José dos Campos informações acerca da denúncia de abuso sexual de uma criança de 5
anos de idade, na Escola Municipal José Madureira Lebrão, no Jardim Mariana II, em São
José dos Campos; do Documentos Diversos nº 574/2022 constante do Processo nº
8048/2022, da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, que encaminha o ofício nº
50/SAJ/DAL/22, informando a ausência do Prefeito, de 24 a 27 de agosto de 2022, para
tratar de assuntos de interesse do município e participação no encerramento do Programa
de Estudos Espaciais 2022, a convite da Universidade Espacial Internacional, em
Portugal; e, ainda, o pedido de destaque na votação da Moção nº 96/2022, bem como dos
Requerimentos de nos 955/2022, 956/2022 e 957/2022, já citados. Às 18h21min tem
início o processo de votação. Submetidas à apreciação do Plenário foram aprovadas
por unanimidade as atas das sessões ordinárias realizadas nos dias 16 e 18 de agosto
de 2022. Em destaque a votação da Moção nº 96/2022, da ver.ª Amélia Naomi e da ver.ª
Juliana Fraga, e dos Requerimentos de nos 955/2022 e 956/2022, da ver.ª Dulce Rita, e
957/2022, do ver. Walter Hayashi, inclusos na pauta, já citados. Aprovados com 6 (seis)
votos contrários. O Plenário, consultado, aprova, em bloco e por unanimidade, as
matérias constantes da pauta, bem como as matérias inclusas, já citadas. Às 18h25min
encerra-se o processo de votação. A seguir, os presentes, em pé, procedem a um
minuto de silêncio em homenagem póstuma à memória da atriz Cláudia Jimenez, da sr.ª
Irene Barbosa, e dos srs. Vinícius Dias Mota e Kumashiro Takeda. Nada mais havendo a
ser tratado, o sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, declara encerrada a
presente sessão ordinária. Isto se deu às 18h26min. Para constar, lavrar-se-á esta ata
que será arquivada depois de cumpridas as formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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