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SEXAGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA
DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA
1º DE NOVEMBRO DE 2022
PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA
SECRETÁRIO: MARCELO GARCIA
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.:
ROBERTO CHAGAS (PL), AMÉLIA NAOMI (PT), JUVENIL SILVÉRIO (PSD), ZÉ LUÍS
(PSD), MARCELO GARCIA (PTB), WALTER HAYASHI (PSC), DR. JOSÉ CLÁUDIO
(PSDB), FERNANDO PETITI (MDB), RAFAEL PASCUCCI (PTB), ROBERTINHO DA
PADARIA (CIDADANIA), THOMAZ HENRIQUE (NOVO) e MARCÃO DA ACADEMIA
(PSD).
Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: JULIANA FRAGA

Às 16h27min, 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, moção, 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). 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 das Indicações de nos 4166/2022 constante do
Processo nº 10743/2022, do ver. Marcelo Garcia, que solicita à Prefeitura Municipal serviço
de destoca na avenida Hiroshima, 283, Jardim Oriente; e 4167/2022 constante do Processo
nº 10744/2022, do ver. Marcelo Garcia, que solicita à Prefeitura Municipal análise técnica
para supressão da árvore localizada na rua Delfim, em frente ao nº 562, no bairro Jardim
Satélite; da Moção nº 137/2022 constante do Processo nº 10731/2022, da ver.ª Amélia
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(PT) – 16h33min; DULCE RITA (PSDB) – 16h33min; MILTON VIEIRA FILHO
(REPUBLICANOS) – 16h36min; JÚNIOR DA FARMÁCIA (UNIÃO BRASIL) – 16h36min;
FABIÃO ZAGUEIRO (SOLIDARIEDADE) – 16h36min; ROGÉRIO DA ACASEM (MDB)
– 16h38min; RENATO SANTIAGO (PSDB) – 16h40min; e ROBERTO DO ELEVEN
(PSDB) – 16h41min.
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Naomi, que manifesta protestos de repúdio devido a invasão pela Policia Militar, com
agressões e tiros, no domicilio residencial durante churrasco de confraternização entre
familiares, amigos, inclusive crianças e da militância e simpatizantes do Partido dos
Trabalhadores no município de Jacareí, Estado de São Paulo; dos Requerimentos de nos
1533/2022 constante do Processo nº 10728/2022, do ver. Zé Luís, que registra, na íntegra,
a mensagem sobre a conclusão das Eleições 2022, divulgada pela presidência da
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em 31 de outubro de 2022; 1534/2022 constante
do Processo nº 10738/2022, do ver. Júnior da Farmácia, que solicita à Sabesp informações
e providências quanto ao abastecimento de água nos seguintes bairros: Jardim das
Cerejeiras, Jardim Nova Michigan, Parque Nova Esperança, Parque Novo Horizonte e
adjacentes; e 1535/2022 constante do Processo nº 10741/2022, do ver. Júnior da Farmácia,
que solicita à Sabesp informações e providências quanto o abastecimento de água no bairro
Primavera 1B; e, ainda, o pedido de destaque na votação do Requerimento nº 1513/2022
constante do Processo nº 10676/2022, da ver.ª Dulce Rita, que requer à Prefeitura Municipal
urgência nas respostas aos Requerimentos emitidos no ano de 2022 ainda pendentes das
devidas justificativas. 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 Dulce Rita. Às
16h42min tem início o processo de votação. Submetidas à apreciação do Plenário foram
aprovadas por unanimidade as atas das sessões ordinárias realizadas nos dias 20 e 25
de outubro de 2022. Em destaque a votação do Requerimento nº 1513/2022 constante do
Processo nº 10676/2022, da ver.ª Dulce Rita, já citado. Rejeitado com 4 (quatro) votos
favoráveis. O Plenário, consultado, aprova, em bloco e por unanimidade, as matérias
constantes da pauta, bem como as matérias inclusas, já citadas. O Requerimento nº
1527/2022, da ver.ª Dulce Rita, foi retirado pela autora. Às 16h45min 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) e no horário da Liderança Partidária (conf. art.
137, V, do Regimento Interno) a próxima oradora inscrita, ver.ª Juliana Fraga, pelo prazo
regimental de dez minutos. Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do PingaFogo (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.
Renato Santiago, pelo prazo regimental de dez minutos. A seguir, os presentes, em pé,
procedem a um minuto de silêncio em homenagem póstuma à memória do sr. Thiago da
Silva Carneiro e do pastor Adilson Wanderley de Oliveira. Nada mais havendo a ser tratado,
o sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, declara encerrada a presente sessão
ordinária. Isto se deu às 17h12min. Para constar, lavrar-se-á esta ata que será arquivada
depois de cumpridas as formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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