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QUINQUAGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA
DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA
13 DE SETEMBRO DE 2022
PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA
SECRETÁRIO: MARCELO GARCIA
Aberta a sessão, às 16h19min, o sr. secretário, ver. Marcelo Garcia, procede à
verificação de presença e constata a presença, em Plenário, dos seguintes vers.: ZÉ
LUÍS (PSD), ROBERTO CHAGAS (PL), LINO BISPO (PL), MARCELO GARCIA (PTB),
JUVENIL SILVÉRIO (PSD), RAFAEL PASCUCCI (PTB), DR. JOSÉ CLÁUDIO (PSDB),
ROBERTO DO ELEVEN (PSDB), AMÉLIA NAOMI (PT), ROBERTINHO DA PADARIA
(CIDADANIA) e MILTON VIEIRA FILHO (REPUBLICANOS).
Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: JULIANA FRAGA
(PT) – 16h23min; MARCÃO DA ACADEMIA (PSD) – 16h25min; FERNANDO PETITI

Às 16h19min, 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). 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) pelo prazo regimental de cinco minutos, cada um,
respectivamente, os oradores inscritos, a saber: ver. Dr. José Cláudio e ver.ª Amélia Naomi.
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. Lino Bispo, ver. Renato Santiago e ver. Fernando Petiti. 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
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(MDB) – 16h26min; THOMAZ HENRIQUE (NOVO) – 16h27min; DULCE RITA (PSDB)
– 16h29min; FABIÃO ZAGUEIRO (SOLIDARIEDADE) – 16h30min; JÚNIOR DA
FARMÁCIA (UNIÃO BRASIL) – 16h32min; e RENATO SANTIAGO (PSDB) – 16h32min.
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Plenário; bem como o pedido de inclusão das Indicações
3566/2022 constante do
Processo nº 8825/2022, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal a análise da
cobrança de Alvará de Transporte acumulada para os anos de 2020, 2021 e 2022 e a
possibilidade de parcelamento da referida taxa; e 3567/2022 constante do Processo nº
8832/2022, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos
Campos que faça a reconstrução da passarela de madeira que liga a rua Hanna Youssef
Chabchoul à rua Vicente Donati Nunes, ao lado do Parque Alambari, no bairro Campos de
São José; da Moção nº 100/2022 constante do Processo nº 8827/2022, da ver.ª Amélia
Naomi, que manifesta votos de congratulações e plenos sucessos à Excelentíssima
Senhora Ministra Doutora Rosa Maria Pires Weber pela posse e êxito como presidenta do
Egrégio Supremo Tribunal Federal – STF, ocorrida no dia 12 de setembro de 2022; dos
Requerimentos de nos 1067/2022 constante do Processo nº 8828/2022, da ver.ª Amélia
Naomi, que solicita à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp,
informações sobre ocorrências de interrupção no fornecimento de água em todo o Município
de São José dos Campos; 1068/2022 constante do Processo nº 8831/2022, do ver. Walter
Hayashi, que justifica ausência nos dias 09 a 15 de setembro de 2022, por problema de
saúde, conforme atestado médico em anexo; e 1069/2022 constante do Processo nº
8835/2022, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos
Campos que priorize o fornecimento de medicamento de alto custo Levetiracetam 250mg à
paciente Amanda Moreira da Silva Ricardo, CRA 554461. Às 17h07min tem início o
processo de votação. Submetidas à apreciação do Plenário foram aprovadas por
unanimidade as atas das sessões ordinárias realizadas nos dias 1º, 6 e 8 de agosto de
2022. O Plenário, consultado, aprova, em bloco e por unanimidade, as matérias constantes
da pauta, bem como as matérias inclusas, já citadas. O Requerimento nº 1066/2022, da
ver.ª Amélia Naomi, foi retirado pela autora. Às 17h07min encerra-se o processo de
votação. A seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem
póstuma à memória da prof.ª Sandra Vasconcelos. Nada mais havendo a ser tratado, o sr.
presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, declara encerrada a presente sessão
ordinária. Isto se deu às 17h08min. Para constar, lavrar-se-á esta ata que será arquivada
depois de cumpridas as formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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