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    SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA 

    TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

    DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA 

    28 DE FEVEREIRO DE 2023 

  

      PRESIDENTE: ROBERTO DO ELEVEN 

      SECRETÁRIO: ZÉ LUIS 
 

 

Aberta a sessão, às 16h26min, o sr. secretário, ver. Zé Luís, procede à verificação de 

presença e constata a presença, em Plenário, dos seguintes vers.: THOMAZ 

HENRIQUE (NOVO), FERNANDO PETITI (MDB), LINO BISPO (PL), DR. JOSÉ 

CLÁUDIO (PSDB), ROBERTO CHAGAS (PL), AMÉLIA NAOMI (PT), MARCÃO DA 

ACADEMIA (PSD), ROBERTO DO ELEVEN (PSDB), ROBERTINHO DA PADARIA 

(CIDADANIA), DULCE RITA (PSDB), ROGÉRIO DA ACASEM (MDB), ZÉ LUÍS (PSD), 

JUVENIL SILVÉRIO (PSD) e WALTER HAYASHI (PSC). 

 

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

(PT) – 16h27min; RENATO SANTIAGO (PSDB) – 16h28min; RAFAEL PASCUCCI 

(PTB) – 16h28min; MILTON VIEIRA FILHO (REPUBLICANOS) – 16h28min; 

MARCELO GARCIA (PTB) – 16h33min; JÚNIOR DA FARMÁCIA (UNIÃO BRASIL) – 

16h37min; e FABIÃO ZAGUEIRO (SOLIDARIEDADE) – 16h37min. 

 

 

Às 16h26min, havendo número regimental, o sr. presidente, ver. 
ROBERTO DO ELEVEN, 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. ROBERTO DO 
ELEVEN, 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) 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, ver. Fernando Petiti, ver. Dr. José 
Cláudio e ver. Lino Bispo. 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. Roberto Chagas e 
ver.ª Dulce Rita. 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. 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3200380032003300340031003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira 
- ICP-Brasil.



 

             CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
                    (ATA LEGAL)                                     2 

CMSJC-001 – 6a Sessão Ordinária – 28.2.2023 

 

137, V, do Regimento Interno) pelo prazo regimental de dez minutos, cada um, 
respectivamente, os oradores inscritos, a saber: ver. Robertinho da Padaria e ver.ª Juliana 
Fraga. 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. Renato Santiago, ver. Juvenil Silvério 
e ver.ª Amélia Naomi. A requerimento verbal formulado pelo ver. Marcão da Academia, 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 819/2023 constante do Processo nº 2215/2023, da ver.ª Dulce Rita, que 
solicita à Prefeitura Municipal a implantação de fiscalização por vídeo monitoramento e 
faixa de pedestre no cruzamento das ruas Quinze de Novembro com Vinte e Um de Abril, 
no bairro de Eugênio de Melo; 820/2023 constante do Processo nº 2223/2023, da ver.ª 
Juliana Fraga, que solicita à Prefeitura Municipal a colocação da sinalização horizontal 
Pare no cruzamento entre a avenida Rikio Hayashi e a rua Mirtes Spadari, no bairro Santa 
Lucia; 821/2023 constante do Processo nº 2237/2023, da ver.ª Amélia Naomi, que 
solicita à Prefeitura Municipal o aumento dos horários de atendimento de ônibus das 
linhas  130A e 130B, sentido  bairro  ao  Distrito  de  São  Francisco  Xavier; e 822/2023 
constante do Processo nº 2253/2023, do ver. Walter Hayashi, que solicita à Prefeitura 
Municipal, junto à Secretaria competente, a instalação de lombofaixa na rua George 
Williams, próximo ao n° 581, bairro Parque Industrial, ou a instalação de lombadas na 
extensão da rua; das Moções de nos 46/2023 constante do Processo nº 2219/2023, da 
ver.ª Dulce Rita, que encaminha Moção de Congratulações ao Hospital Pio XII, 
parabenizando a equipe de direção da Instituição e demais colaboradores pelo 
recebimento da certificação ONA II (nível Acreditado Pleno), concedido pela Organização 
Nacional de Acreditação (ONA); 47/2023 constante do Processo nº 2229/2023, da ver.ª 
Amélia Naomi, que encaminha Moção de Congratulações ao Ministro dos Transportes, 
Excelentíssimo Senhor José Renan Vasconcelos Calheiros Filho, parabenizando-o pela 
posse ocorrida em 3 de janeiro de 2023, desejando-lhe um profícuo e produtivo mandato; 
48/2023 constante do Processo nº 2231/2023, da ver.ª Amélia Naomi, que encaminha 
Moção de Congratulações à Excelentíssima Senhora Ministra do Meio Ambiente Marina 
Silva, parabenizando-a pela posse ocorrida em 4 de janeiro de 2023, desejando-lhe um 
profícuo e produtivo mandato; 49/2023 constante do Processo nº 2232/2023, da ver.ª 
Amélia Naomi, que encaminha Moção de Congratulações à Ministra do Planejamento, 
Excelentíssima Senhora Simone Tebet, parabenizando-a pela posse ocorrida em 5 de 
janeiro de 2023, desejando-lhe um profícuo e produtivo mandato; 50/2023 constante do 
Processo nº 2234/2023, da ver.ª Amélia Naomi, que encaminha Moção de Congratulações 
à Excelentíssima Senhora Ministra da Cultura Margareth Menezes, parabenizando-a pela 
posse ocorrida em 2 de janeiro de 2023, desejando-lhe um profícuo e produtivo mandato; 
51/2023 constante do Processo nº 2235/2023, da ver.ª Amélia Naomi, que encaminha 
Moção de Congratulações ao Excelentíssimo Senhor Ministro Chefe da Casa Civil Senhor 
Rui Costa, parabenizando-o pela posse ocorrida em 2 de janeiro de 2023, desejando-lhe 
um profícuo e produtivo mandato; 52/2023 constante do Processo nº 2236/2023, da ver.ª 
Amélia Naomi, que encaminha Moção de Congratulações ao Excelentíssimo Senhor 
Ministro de Portos e Aeroportos Senhor Marcio França, parabenizando-o pela posse 
ocorrida em 2 de janeiro de 2023, desejando-lhe um profícuo e produtivo mandato; 
53/2023 constante do Processo nº 2240/2023, da ver.ª Amélia Naomi, que encaminha 
Moção de Congratulações ao Excelentíssimo Senhor ministro-chefe da Secretaria 
Especial de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), Senhor Paulo 
Pimenta, parabenizando-o pela posse ocorrida em 3 de janeiro de 2023, desejando-lhe 
um profícuo e produtivo mandato; e 54/2023 constante do Processo nº 2254/2023, do ver. 
Júnior da Farmácia, que parabeniza a Paróquia Santuário São Judas Tadeu pelo seu 
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aniversário de 59 anos; dos Requerimentos de nos 394/2023 constante do Processo nº 
2220/2023, da ver.ª Juliana Fraga, que solicita à Prefeitura Municipal informações sobre 
as medidas tomadas para a regularização estrutural do bairro Jardim do Lago, na Zona 
Sudeste de São José dos Campos; e 395/2023 constante do Processo nº 2255/2023, da 
ver.ª Amélia Naomi, que solicita autorização legislativa para representar esta Casa, com 
ônus, em reunião no Ministério da Cultura, no dia 14 de março de 2023, em Brasília; e, 
ainda, o pedido de destaque na votação dos Requerimentos de nos 319/2023 constante do 
Processo nº 1920/2023, da ver.ª Juliana Fraga, que solicita à Prefeitura Municipal 
informações sobre o fornecimento de aporte financeiro no valor de R$ 115.000,00 (cento e 
quinze mil reais) para evento promovido pelo Bloco Galinha da Angola no Parque 
Vicentina Aranha, dos dias 19 a 20 de fevereiro de 2023; 320/2023 constante do Processo 
nº 1921/2023, do ver. Thomaz Henrique, que solicita à Prefeitura de São José dos 
Campos informações a respeito dos processos protocolados sem despacho decisório que 
terão descontos na Contrapartida Financeira de Planejamento Urbano Sustentável, caso 
aprovado o Projeto de Lei Complementar nº 18 de 2022; 387/2023 constante do Processo 
nº 2178/2023, da ver.ª Dulce Rita, que requer à Prefeitura Municipal informações sobre o 
patrimônio do Próvisão (Centro de Prevenção e Reabilitação de Deficiência da Visão), no 
montante proporcional aos investimentos públicos municipais realizados no decorrer dos 
anos; 390/2023 constante do Processo nº 2182/2023, do ver. Thomaz Henrique, que 
solicita à Prefeitura de São José dos Campos informações a respeito das ações a serem 
tomadas quanto aos atos de vandalismo e a sujeira deixada em vias públicas após o bloco 
de Carnaval denominado Capivara Neon; 392/2023 constante do Processo nº 2190/2023, 
da ver.ª Amélia Naomi, do ver. Dr. José Cláudio, da ver.ª Dulce Rita, da ver.ª Juliana 
Fraga e do ver. Walter Hayashi, que solicita informações à Prefeitura Municipal de São 
José dos Campos, quanto ao Edital nº 030/2023, da Urbanizadora Municipal S.A, que tem 
como objeto a locação de veículos elétricos para transporte de passageiros sem motorista 
no Município; 393/2023 constante do Processo nº 2192/2023, da ver.ª Amélia Naomi, do 
ver. Dr. José Cláudio, da ver.ª Dulce Rita, da ver.ª Juliana Fraga, do ver. Thomaz 
Henrique e do ver. Walter Hayashi, que requer informações à Prefeitura Municipal de São 
José dos Campos, da Urbam – Urbanizadora Municipal S.A., sobre manuseio e 
movimentação de resíduos na estação de tratamento e resíduos sólidos; e 394/2023 
constante do Processo nº 2220/2023, da ver.ª Juliana Fraga, já citado. Às 18h17min tem 
início o processo de votação. Submetida à apreciação do Plenário foram aprovadas 
por unanimidade as atas das sessões ordinárias realizadas nos dias 9, 14 e 16 de 
fevereiro 2023. Em destaque a votação dos Requerimentos de nos 319/2023, da ver.ª 
Juliana Fraga; 320/2023, do ver. Thomaz Henrique; 387/2023, da ver.ª Dulce Rita; 
390/2023, do ver. Thomaz Henrique; 392/2023, da ver.ª Amélia Naomi, do ver. Dr. José 
Cláudio, da ver.ª Dulce Rita, da ver.ª Juliana Fraga e do ver. Walter Hayashi; 393/2023, da 
ver.ª Amélia Naomi, do ver. Dr. José Cláudio, da ver.ª Dulce Rita, da ver.ª Juliana Fraga, 
do ver. Thomaz Henrique e do ver. Walter Hayashi; e 394/2023, da ver.ª Juliana Fraga, 
incluso na pauta; todos já citados. Rejeitados com 7 (sete) votos favoráveis. Justificam 
o voto, respectivamente, a ver.ª Juliana Fraga, o ver. Thomaz Henrique, o ver. Lino Bispo, 
a ver.ª Dulce Rita e o ver. Walter Hayashi. O Plenário, consultado, aprova, em bloco e por 
unanimidade, as matérias constantes da pauta, bem como as matérias inclusas, já 
citadas. O Requerimento nº 379/2023, da ver.ª Amélia Naomi, foi retirado pela autora. Às 
18h29min encerra-se o processo de votação. A seguir, os presentes, em pé, procedem 
a um minuto de silêncio em homenagem póstuma à memória dos srs. Guido Roberto 
Giovanni Romanelli, Altamirando Negrão de Palma e José Carlos Manara. Nada mais 
havendo a ser tratado, o sr. presidente, ver. ROBERTO DO ELEVEN, declara encerrada a 
presente sessão ordinária. Isto se deu às 18h31min. Para constar, lavrar-se-á esta ata 
que será arquivada depois de cumpridas as formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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