
 

  CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
                    (ATA LEGAL)                                     1 

CMSJC-001 – 73a Sessão Ordinária – 22.11.2022 

 

 

 

                          SEPTUAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA 

   SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

   DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA 

   22 DE NOVEMBRO DE 2022 

  

  PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA e  

                           MARCELO GARCIA 

  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.: 

ROBERTO CHAGAS (PL), ZÉ LUÍS (PSD), ROGÉRIO DA ACASEM (MDB), RENATO 

SANTIAGO (PSDB), DULCE RITA (PSDB), LINO BISPO (PL), AMÉLIA NAOMI (PT), 

DR. JOSÉ CLÁUDIO (PSDB), MARCELO GARCIA (PTB), FERNANDO PETITI (MDB), 

RAFAEL PASCUCCI (PTB), ROBERTO DO ELEVEN (PSDB), WALTER HAYASHI 

(PSC), THOMAZ HENRIQUE (NOVO), JÚNIOR DA FARMÁCIA (UNIÃO BRASIL) e 

ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: JULIANA FRAGA 

(PT) – 16h34min; MILTON VIEIRA FILHO (REPUBLICANOS) – 16h34min; FABIÃO 

ZAGUEIRO (SOLIDARIEDADE) – 16h40min; e JUVENIL SILVÉRIO (PSD) – 16h41min. 

 

 

Às 16h28min, 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, moções, 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). Os 

trabalhos são suspensos. Reaberta a sessão, continuando na presidência o ver. 

ROBERTINHO DA PADARIA. Assume a presidência o ver. MARCELO GARCIA, que dá 

continuidade aos trabalhos. 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 primeiro orador inscrito, ver. Renato Santiago, 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 
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(conf. art. 137, V, do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, ver. Lino Bispo, pelo prazo 

regimental de dez 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.ª Dulce Rita, ver. Roberto 

Chagas 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. Thomaz Henrique e ver. Fernando 

Petiti. 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 4451/2022 

constante do Processo nº 11549/2022, do ver. Marcão da Academia, que solicita à 

Prefeitura Municipal o serviço de pintura e sinalização de solo em toda extensão da rua 

Água Marinha, bairro Jardim Paulista; 4452/2022 constante do Processo nº 11550/2022, do 

ver. Marcão da Academia, que solicita à Prefeitura Municipal a implantação de placas de 

sinalização indicadoras da velocidade máxima permitida por toda a extensão da rua Água 

Marinha, bairro Jardim Paulista; 4453/2022 constante do Processo nº 11551/2022, do ver. 

Marcão da Academia, que solicita à Prefeitura Municipal a implantação de rotatória no 

cruzamento da rua Água Marinha com a rua Genésio Berardinelli Tarantino, no bairro Jardim 

Paulista; 4454/2022 constante do Processo nº 11553/2022, do ver. Marcão da Academia, 

que solicita à Prefeitura Municipal que seja realizada análise para sincronização do 

semáforo localizado no cruzamento da rua Turmalina com a rua Antônio Porfírio da Silva, 

no bairro Jardim Paulista; 4455/2022 constante do Processo nº 11574/2022, da ver.ª Dulce 

Rita, que solicita à Prefeitura Municipal a implantação de passeio público na rua Orlando 

Machado de Araújo, na altura do nº 55, de frente a área verde e cruzamento com a rua 

Virgílio Alves de Oliveira, bairro Itapoã; 4456/2022 constante do Processo nº 11575/2022, 

da ver.ª Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal a continuidade do passeio público na 

rua Orlando Machado de Araújo, altura do nº 155, na área verde Pedro Alves, bairro Itapoã; 

4457/2022 constante do Processo nº 11576/2022, da ver.ª Dulce Rita, que solicita à 

Prefeitura Municipal o evento Saúde para Todos para os moradores da região do Distrito de 

Eugênio de Melo e bairros adjacentes; e 4458/2022 constante do Processo nº 11591/2022, 

do ver. Dr. José Cláudio, que indica à Prefeitura Municipal a implantação de Consulta 

Pública relativa às obras do Projeto Urbaniza Centro; da Moção nº 141/2022 constante do 

Processo nº 11552/2022, do ver. Thomaz Henrique, que encaminha Moção de Repúdio ao 

ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pela insegurança jurídica 

causada e pelos excessos cometidos contra a liberdade de expressão; e dos 

Requerimentos de nos 1735/2022 constante do Processo nº 11543/2022, do ver. Rogério da 

Acasem, que parabeniza o atleta Vinícius Henrique dos Anjos Silva por sua participação no 

Ultimate Hapkido Championship; 1736/2022 constante do Processo nº 11547/2022, do ver. 

Marcão da Academia, que parabeniza o Reverendo Padre Rogério Felix Machado, pároco 

da Paróquia Espírito Santo, pelo seu aniversário natalício, comemorado no dia 21 de 

novembro; 1737/2022 constante do Processo nº 11556/2022, do ver. Zé Luís, que 

parabeniza o sr. Diego Alberto de Souza pela conquista da medalha de ouro no vôlei no 

Campeonato Acemíadas; 1738/2022 constante do Processo nº 11557/2022, do ver. Zé Luís, 

que parabeniza o sr. Kauan Gustavo Sanches Barreto pela conquista da medalha de ouro 

no vôlei no Campeonato Acemíadas; 1739/2022 constante do Processo nº 11558/2022, do 
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ver. Zé Luís, que parabeniza o sr. Carlos Henrique de Carvalho Lopes pela conquista da 

medalha de ouro no vôlei no Campeonato Acemíadas; 1740/2022 constante do Processo 

nº 11559/2022, do ver. Zé Luís, que parabeniza o sr. João Vitor Custódio pela conquista da 

medalha de ouro no vôlei no Campeonato Acemíadas; 1741/2022 constante do Processo 

nº 11560/2022, do ver. Zé Luís, que parabeniza o sr. Bruno Martins Biondi pela conquista 

da medalha de ouro no vôlei no Campeonato Acemíadas; 1742/2022 constante do Processo 

nº 11561/2022, do ver. Zé Luís, que parabeniza o sr. Rafael Dal Belo Tsuzuki pela conquista 

da medalha de ouro no vôlei no Campeonato Acemíadas; 1743/2022 constante do Processo 

nº 11562/2022, do ver. Zé Luís, que parabeniza o sr. Miguel Henrique de Oliveira pela 

conquista da medalha de ouro no vôlei no Campeonato Acemíadas; 1744/2022 constante 

do Processo nº 11563/2022, do ver. Zé Luís, que parabeniza o sr. Gustavo Franco Saldanha 

pela conquista da medalha de ouro no vôlei no Campeonato Acemíadas; 1745/2022 

constante do Processo nº 11565/2022, do ver. Zé Luís, que parabeniza o sr. Gustavo 

Moraes Stockler Maia pela conquista da medalha de ouro no vôlei no Campeonato 

Acemíadas; 1746/2022 constante do Processo nº 11566/2022, do ver. Zé Luís, que 

parabeniza o sr. Marcos Gabriel da Silva Alves pela conquista da medalha de ouro no vôlei 

no Campeonato Acemíadas; 1747/2022 constante do Processo nº 11567/2022, do ver. Zé 

Luís, que parabeniza o sr. Eduardo Simões de Mello pela conquista da medalha de ouro no 

vôlei no Campeonato Acemíadas; 1748/2022 constante do Processo nº 11568/2022, da 

ver.ª Amélia Naomi, que solicita informações à ECT – Empresa Brasileira de Correios e 

Telégrafos, sobre a implantação de Código de Endereçamento Postal – CEP, da via 

Marginal Braz Claudino Barbosa (Radialista Claudio Brasil), Vila Adriana, nesta cidade; 

1749/2022 constante do Processo nº 11569/2022, do ver. Zé Luís, que parabeniza o sr. 

Antônio Roberto Formaggio pelo belíssimo trabalho de solidariedade que desenvolve junto 

à Campanha #PESSemFome da Paróquia Espírito Santo; 1750/2022 constante do 

Processo nº 11570/2022, do ver. Zé Luís, que parabeniza o sr. Marcos Vinícius da Silva 

Alves Corrêa pelo belíssimo trabalho de solidariedade que desenvolve junto à Campanha 

#PESSemFome da Paróquia Espírito Santo; 1751/2022 constante do Processo nº 

11571/2022, do ver. Zé Luís, que parabeniza a sra. Lívia Domingos Tavares pela conquista 

da medalha de ouro no vôlei no Campeonato Acemíadas; 1752/2022 constante do Processo 

nº 11572/2022, do ver. Zé Luís, que parabeniza a sra. Bruna Antunes Cappellotto pela 

conquista da medalha de ouro no vôlei no Campeonato Acemíadas; 1753/2022 constante 

do Processo nº 11573/2022, do ver. Zé Luís, que parabeniza a sra. Vânia Aparecida 

Dornelas pelo belíssimo trabalho de solidariedade que desenvolve junto à Campanha 

#PESSemFome da Paróquia Espírito Santo; 1754/2022 constante do Processo nº 

11577/2022, do ver. Zé Luís, que parabeniza a Sra. Isabel Toschi Martines pela conquista 

da medalha de ouro no vôlei no Campeonato Acemíadas; 1755/2022 constante do Processo 

nº 11578/2022, do ver. Zé Luís, que parabeniza a sra. Laura Estevam Silva pela conquista 

da medalha de ouro no vôlei no Campeonato Acemíadas; 1756/2022 constante do Processo 

nº 11579/2022, do ver. Zé Luís, que parabeniza a sra. Ana Júlia Custódio pela conquista da 

medalha de ouro no vôlei no Campeonato Acemíadas; 1757/2022 constante do Processo 

nº 11580/2022, do ver. Zé Luís, que parabeniza a sra. Sarah Nunes do Couto pela conquista 

da medalha de ouro no vôlei no Campeonato Acemíadas; 1758/2022 constante do Processo 

nº 11581/2022, do ver. Zé Luís, que parabeniza a sra. Júlia Cardoso Cesare pela conquista 

da medalha de ouro no vôlei no Campeonato Acemíadas; 1759/2022 constante do Processo 

nº 11582/2022, do ver. Zé Luís, que parabeniza a sra. Manuela Macedo Costa dos Santos 

pela conquista da medalha de ouro no vôlei no Campeonato Acemíadas; 1760/2022 
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constante do Processo nº 11584/2022, do ver. Zé Luís, que parabeniza a sra. Laís 

Domingos Tavares pela conquista da medalha de ouro no vôlei no Campeonato Acemíadas; 

1761/2022 constante do Processo nº 11585/2022, do ver. Zé Luís, que parabeniza a sra. 

Bianca Lapadula Heckert Franklin de Abreu pela conquista da medalha de ouro no vôlei no 

Campeonato Acemíadas; 1762/2022 constante do Processo nº 11586/2022, do ver. Zé Luís, 

que parabeniza a sra. Mariana da Costa Magalhães Gonçalves pela conquista da medalha 

de ouro no vôlei no Campeonato Acemíadas; 1763/2022 constante do Processo nº 

11587/2022, do ver. Zé Luís, que parabeniza a sra. Maria Luiza da Costa Magalhães 

Gonçalves pela conquista da medalha de ouro no vôlei no Campeonato Acemíadas; e 

1764/2022 constante do Processo nº 11588/2022, do ver. Zé Luís, que parabeniza a sra. 

Larissa de Oliveira Dias Moraes pela conquista da medalha de ouro no vôlei no Campeonato 

Acemíadas; e, ainda, o pedido de votação em separado da Moção nº 141/2022 constante 

do Processo nº 11552/2022, do ver. Thomaz Henrique, já citada. Às 18h49min 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 8, 9, 10 e 17 de 

novembro de 2022. O sr. secretário, ver. Marcelo Garcia, procede à leitura da moção, a 

saber: “Moção 141/2022, encaminha Moção de Repúdio ao ministro Alexandre de 

Moraes, do Supremo Tribunal Federal, pela insegurança jurídica causada e pelos 

excessos cometidos contra a liberdade de expressão.” Em votação em separado, a 

Moção nº 141/2022 constante do Processo nº 11552/2022, do ver. Thomaz Henrique, 

inclusa na pauta, já citada. Rejeitada com 8 (oito) votos favoráveis. O Plenário, 

consultado, aprova com 2 (dois) votos contrários as matérias constantes da pauta, bem 

como as matérias inclusas, já citadas. Os Requerimentos de nos 1625/2022, da ver.ª Amélia 

Naomi; 1679/2022, do ver. Fernando Petiti; e 1703/2022 e 1734/2022, do ver. Thomaz 

Henrique, foram retirados pelos autores. Às 18h52min encerra-se o processo de 

votação. A seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem 

póstuma à memória de Pétalla de Oliveira Souza; das sr.as Eliene Neves Ferreira, Santinha 

Nunes Ribeiro e Therezinha Fernandes do Carmo; e dos srs. Amilton Euzebio de Souza e 

Vitor Claudino. Nada mais havendo a ser tratado, o sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA 

PADARIA, declara encerrada a presente sessão ordinária. Isto se deu às 18h53min. Para 

constar, lavrar-se-á esta ata que será arquivada depois de cumpridas as formalidades 

regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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