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SEPTUAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA
DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA
8 DE NOVEMBRO DE 2022
PRESIDENTE: JUVENIL SILVÉRIO,
MARCELO GARCIA e
ROBERTINHO DA PADARIA
SECRETÁRIO: MARCELO GARCIA
Aberta a sessão, às 16h25min, o sr. secretário, ver. Marcelo Garcia, procede à
verificação de presença e constata a presença, em Plenário, dos seguintes vers.:
JUVENIL SILVÉRIO (PSD), ROBERTO CHAGAS (PL), DULCE RITA (PSDB),
MARCELO GARCIA (PTB), ZÉ LUÍS (PSD), FERNANDO PETITI (MDB), DR. JOSÉ
CLÁUDIO (PSDB) e AMÉLIA NAOMI (PT).
Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: JÚNIOR DA

Às 16h26min, havendo número regimental, o sr. presidente, ver.
JUVENIL SILVÉRIO, 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 atas passa a fazer parte integrante
dos anais desta sessão. O sr. presidente, ver. JUVENIL SILVÉRIO, 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.ª Dulce Rita
e ver. Dr. José Cláudio. Assume a presidência o ver. MARCELO GARCIA, que dá
continuidade aos trabalhos. 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
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FARMÁCIA (UNIÃO BRASIL) – 16h31min; RAFAEL PASCUCCI (PTB) – 16h31min;
MILTON VIEIRA FILHO (REPUBLICANOS) – 16h31min; JULIANA FRAGA (PT) –
16h31min; ROGÉRIO DA ACASEM (MDB) – 16h32min; THOMAZ HENRIQUE (NOVO)
– 16h32min; ROBERTO DO ELEVEN (PSDB) – 16h34min; WALTER HAYASHI (PSC)
– 16h37min; RENATO SANTIAGO (PSDB) – 16h41min; MARCÃO DA ACADEMIA
(PSD) – 16h42min; ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA) – 16h42min; e FABIÃO
ZAGUEIRO (SOLIDARIEDADE) – 16h54min.
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minutos, cada um, respectivamente, os oradores inscritos, a saber: ver. Juvenil Silvério e
ver.ª Amélia Naomi. Assume a presidência o ver. ROBERTINHO DA PADARIA, que dá
continuidade aos trabalhos. 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 4292/2022 constante do Processo nº 11068/2022, do ver. Rafael Pascucci, que solicita
à Prefeitura Municipal poda de diâmetro de árvore com caminhão cesto, localizada na
avenida Cidade Jardim, n° 5.570, bairro Bosque dos Eucaliptos; 4293/2022 constante do
Processo nº 11071/2022, do ver. Júnior da Farmácia, que solicita à Prefeitura Municipal
efetuar a supressão de árvore na avenida das avenidas das Curruíras, em frente ao nº 45,
Jardim Uirá; 4294/2022 constante do Processo nº 11074/2022, do ver. Júnior da Farmácia,
que solicita à Prefeitura Municipal efetuar a supressão de árvore na avenida das Curruíras,
em frente ao nº 45, Jardim Uirá; 4295/2022 constante do Processo nº 11076/2022, da ver.ª
Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal implantação de câmera do CSI, próximo ao
PEV do bairro Residencial Galo Branco, localizado na avenida Benedito Luiz de Medeiros,
altura do nº 811; 4296/2022 constante do Processo nº 11082/2022, da ver.ª Amélia Naomi,
que solicita à Prefeitura Municipal efetuar a supressão de árvore na rua Rubião Júnior, em
frente ao nº 702, região Central; 4297/2022 constante do Processo nº 11084/2022, do ver.
Marcão da Academia, que solicita à Prefeitura Municipal que tome providências quanto à
atual situação do imóvel situado na avenida Andrômeda, 3061, no bairro Bosque dos
Eucaliptos; e 4298/2022 constante do Processo nº 11085/2022, da ver.ª Amélia Naomi, que
solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos que instale uma Unidade de Pronto
Atendimento – UPA, no Parque Interlagos; e dos Requerimentos de nos 1615/2022
constante do Processo nº 11066/2022, do ver. Zé Luís, que registra a realização do 29º
Encontro Diocesano da Rede Mundial de Oração do Papa; 1616/2022 constante do
Processo nº 11067/2022, do ver. Zé Luís, que registra o lançamento do filme-documentário
A Carta, inspirado na Encíclica Laudato Si’ do Papa Francisco; 1617/2022 constante do
Processo nº 11069/2022, do ver. Dr. José Cláudio, que requer à Prefeitura Municipal
providências imediatas, dentro dos termos legais da regulação em saúde, de agendamento
urgente de consulta oncológica clínica adulto para a paciente Rayssa Fernanda Pinto, com
registro CRA nº 1069474; 1618/2022 constante do Processo nº 11070/2022, do ver. Fabião
Zagueiro, que requer à Prefeitura Municipal, através dos meios legais, urgência no
agendamento de cirurgia de endometriose em nome da sra. Fabiana Aparecida Carneiro
dos Anjos, portadora do CRA nº 916847; 1620/2022 constante do Processo nº 11077/2022,
do ver. Júnior da Farmácia, que solicita à EDP São Paulo efetuar poda de árvore na avenida
Presidente Tancredo Neves, próximo ao nº 4496, Parque Novo Horizonte; 1621/2022
constante do Processo nº 11079/2022, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura
Municipal exame de USG de Mama para Michele Aparecida Leme Santos – CRA 423451;
1622/2022 constante do Processo nº 11080/2022, da ver.ª Amélia Naomi, que solicita à
Prefeitura Municipal, através dos meios legais, urgência no agendamento de cirurgia
ortopédica em nome de Rosana de Fátima Martins Lobo, inscrita no CRA: 513466; e
1623/2022 constante do Processo nº 11081/2022, da ver.ª Amélia Naomi, que requer à
Prefeitura Municipal, através dos meios legais, urgência na avaliação de cirurgia bariátrica
(gastroplastia) em nome da sra. Ana Paula Rodrigues Neto, portadora do CRA nº 859348.
Às 16h52min tem início o processo de votação. Submetidas à apreciação do Plenário
foram aprovadas por unanimidade as atas das sessões ordinárias e solene realizadas
nos dias 26 e 27 de outubro de 2022 e 1º e 3 de novembro de 2022. O Plenário, consultado,
aprova, em bloco e por unanimidade, as matérias constantes da pauta, bem como as
matérias inclusas, já citadas. As Indicações de nos 4215/2022, do ver. Júnior da Farmácia,
e 4285/2022, do ver. Rafael Pascucci, foram retiradas pelos autores. Às 16h52min
encerra-se o processo de votação. Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário
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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 Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 1º, do Regimento Interno) o próximo orador inscrito,
ver. Rogério da Acasem, 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. Fernando Petiti, 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) o
próximo orador inscrito, ver. Marcão da Academia, pelo prazo regimental de cinco minutos.
A seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem póstuma
à memória de Luara Eduarda Nogueira Dionísio e do sr. Ronaldo Vilhena Santoro. Nada
mais havendo a ser tratado, o sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, declara
encerrada a presente sessão ordinária. Isto se deu às 17h29min. Para constar, lavrar-se-á
esta ata que será arquivada depois de cumpridas as formalidades regimentais de praxe.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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