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TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA 

28 DE JANEIRO DE 2021 

 

PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA 

SECRETÁRIO: MARCÃO DA ACADEMIA  
 

 

Aberta a sessão, às 17h55min, o sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede à 

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

RAFAEL PASCUCCI (PTB), LINO BISPO (PL), ROBERTO CHAGAS (PL), FABIÃO 

ZAGUEIRO (SOLIDARIEDADE), THOMAZ HENRIQUE (NOVO), MARCELO GARCIA 

(PTB), ZÉ LUÍS (PSD), DR. JOSÉ CLÁUDIO (PSDB), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), 

MARCÃO DA ACADEMIA (DEMOCRATAS), WALTER HAYASHI (PSC), FERNANDO 

PETITI (MDB), ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA) e JUNIOR DA FARMÁCIA 

(PSL). 

 

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

(PT) – 17h58min; MILTON VIEIRA FILHO (REPUBLICANOS) – 17h58min; ROBERTO 

DO ELEVEN (PSDB) – 17h58min; DULCE RITA (PSDB) – 17h59min; RENATO 

SANTIAGO (PSDB) – 18h02min; AMÉLIA NAOMI (PT) – 18h10min; e DR. ELTON 

(MDB) – 19h06min. 

 

 

Às 17h56min, 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 à ORDEM 
DO DIA, cuja pauta da Ordem do Dia passa a fazer parte integrante dos anais desta 
sessão, ao final anexada e rubricada pelos membros da Mesa. O sr. presidente, ver. 
ROBERTINHO DA PADARIA, informa que, nos termos regimentais, a votação dos 
projetos se dará de forma simbólica (conf. art. 145, § 6º, III, do Regimento Interno da 
Câmara Municipal). A requerimento verbal formulado pelo ver. Juvenil Silvério, o Plenário, 
consultado, aprova por unanimidade o pedido de supressão da leitura do inteiro teor das 
matérias submetidas à apreciação do Plenário; bem como o pedido de adiamento, por 
uma sessão, do Projeto de Lei nº 287/2017 constante do Processo nº 8510/2017, dos 
vers. Fernando Petiti e Marcão da Academia, que dispõe sobre a rede de cuidados 
paliativos na saúde pública no Município de São José dos Campos; e do Projeto de Lei nº 
218/2020 constante do Processo nº 5577/2020, do ver. Roberto do Eleven, que autoriza o 
Poder Executivo a implantar serviços de agendamento via WhatsApp de consultas, 
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remarcações, cirurgias e exames laboratoriais pelas Unidades de Saúde Públicas da 
Cidade de São José dos Campos; e, ainda, o pedido de inclusão para leitura do Projeto de 
Lei nº 43/2021 constante do Processo nº 772/2021, do ver. Fabião Zagueiro, que institui o 
Programa Escola Segura, com o objetivo de difundir, nos estabelecimentos de ensino 
públicos municipais e privados, o conhecimento sobre prevenção de acidentes, de 
primeiros-socorros, prevenção e combate a incêndios e controle de pânico; e do Projeto 
de Lei nº 44/2021 constante do Processo nº 775/2021, do ver. Dr. Elton, que autoriza o 
Poder Executivo a instituir no município de São José dos Campos a educação domiciliar 
(Homeschooling); e o pedido de inclusão para votação, em regime de urgência para 
apreciação em turno único, do Projeto de Lei Complementar nº 1/2021 constante do 
Processo nº 15/2021, do Poder Executivo, que concede remissão e anistia aos créditos 
tributários e não-tributários do exercício de 2020, lançados e vencidos, nos termos que 
especifica e dá outras providências; do Projeto de Lei Complementar nº 2/2021 constante 
do Processo nº 119/2021, do Poder Executivo, que dispõe sobre a isenção do Imposto 
Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana e da Taxa de Coleta de Lixo do exercício 
de 2021, nos termos que especifica e dá outras providências; e do Projeto de Lei nº 
22/2021 constante do Processo nº 318/2021, do Poder Executivo, que dispõe sobre a 
participação popular na implantação de projetos de infraestrutura ou de interesse público 
que integrem o Programa de Parcerias de Investimento do Município. Os trabalhos são 
suspensos. Reaberta a sessão, continuando na presidência o ver. ROBERTINHO DA 
PADARIA. A seguir, o sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede à leitura do Item I 
da pauta – Proposituras novas a serem lidas – designação às Comissões Permanentes – 
fixação dos respectivos prazos para apresentação de Emendas; bem como procede à 
leitura dos processos inclusos, a saber: “Processo nº 772/2021 – Projeto de Lei nº 
43/2021, do ver. Fabião Zagueiro, institui o Programa Escola Segura, com o objetivo de 
difundir, nos estabelecimentos de ensino públicos municipais e privados, o conhecimento 
sobre prevenção de acidentes, de primeiros-socorros, prevenção e combate a incêndios e 
controle de pânico. Comissões: Justiça, Economia e Educação – Rito Ordinário – Término 
do prazo para emendas: 11/02/2021. Processo nº 775/2021 – Projeto de Lei nº 44/2021, 
do ver. Dr. Elton, autoriza o Poder Executivo a instituir no município de São José dos 
Campos a educação domiciliar (Homeschooling). Comissões: Justiça e Educação – Rito 
Ordinário – Término do prazo para emendas: 11/02/2021.” A requerimento verbal 
formulado pelo ver. Juvenil Silvério, o Plenário, consultado, aprova por unanimidade o 
pedido de inclusão para votação, em tramitação ordinária para apreciação em turno único, 
do Projeto de Lei nº 1/2021 constante do Processo nº 18/2021, de sua autoria e do ver. 
Milton Vieira Filho, que dispõe sobre a autorização para reconhecer as atividades 
religiosas e locais de culto como serviços essenciais no Município de São José dos 
Campos; bem como o pedido de inclusão para leitura do Projeto de Resolução nº 2/2021 
constante do Processo nº 776/2021, da Mesa Diretora, que altera a Resolução nº 5, de 1º 
de dezembro de 1983, que dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de 
São José dos Campos. A seguir, o sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede à 
leitura do processo incluso, a saber: “Processo nº 776/2021 – Projeto de Resolução nº 
2/2021, da Mesa Diretora, altera a Resolução nº 5, de 1º de dezembro de 1983, que 
dispõe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal de São José dos Campos. 
Comissão: Justiça – Rito Urgente – Término do prazo para emendas: 4/02/2021. Em 
exame proposituras em regime de urgência para apreciação em turno único. EM 
DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 1/2021 CONSTANTE DO 
PROCESSO Nº 15/2021, incluso na pauta, do Poder Executivo, que concede remissão e 
anistia aos créditos tributários e não-tributários do exercício de 2020, lançados e vencidos, 
nos termos que especifica e dá outras providências. Não havia orador inscrito. O sr. 
presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, informa que o processo em discussão 
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possui sete emendas e que as emendas foram rejeitadas pelas Comissões e, de acordo 
com o Regimento Interno, estão arquivadas. Às 20h56min tem início o processo de 
votação. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. Ocupa a tribuna a ver.ª 
Amélia Naomi. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 2/2021 
CONSTANTE DO PROCESSO Nº 119/2021, incluso na pauta, do Poder Executivo, que 
dispõe sobre a isenção do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana e da 
Taxa de Coleta de Lixo do exercício de 2021, nos termos que especifica e dá outras 
providências. Ocupam a tribuna, respectivamente, a ver.ª Juliana Fraga e a ver.ª Amélia 
Naomi. O sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, informa que o processo possui 
sete emendas e que as Emendas 1, 3, 4, 5, 6 e 7 foram rejeitadas pelas Comissões e, de 
acordo com o Regimento, estão arquivadas. Em votação a Emenda nº 2. Aprovada por 
unanimidade. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. Justificam o voto, 
respectivamente, a ver.ª Juliana Fraga e a ver.ª Amélia Naomi. EM DISCUSSÃO O 
PROJETO DE LEI Nº 22/2021 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 318/2021, incluso na 
pauta, do Poder Executivo, que dispõe sobre a participação popular na implantação de 
projetos de infraestrutura ou de interesse público que integrem o Programa de Parcerias 
de Investimento do Município. Ocupa a tribuna a ver.ª Juliana Fraga. A requerimento 
verbal formulado pelo ver. Juvenil Silvério, o Plenário, consultado, aprova por 
unanimidade o pedido de prorrogação da sessão por 90 minutos (conf. art. 88, § 6º, do 
Regimento Interno). Encaminham a votação, respectivamente, o ver. Zé Luís, o ver. 
Walter Hayashi, o ver. Lino Bispo, o ver. Dr. José Cláudio, a ver.ª Juliana Fraga e o ver. 
Renato Santiago. O sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, informa que o 
processo possui cinco emendas e que as Emendas 1, 2, 4 e 5 foram rejeitadas pelas 
Comissões e, de acordo com o Regimento, estão arquivadas; e a Emenda no 3 foi 
retirada pela autora. Em votação o Projeto. Aprovado com 02 (dois) votos contrários. 
Justificam o voto, respectivamente, a ver.ª Juliana Fraga, a ver.ª Amélia Naomi, a ver.ª 
Dulce Rita, o ver. Zé Luís, o ver. Roberto do Eleven e o ver. Walter Hayashi. Em exame 
proposituras em tramitação ordinária para apreciação em turno único. EM 
DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 238/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 
7219/2019, do ver. Marcão da Academia, que autoriza o Poder Público Municipal 
suplementar ao serviço 156 da Prefeitura de São José dos Campos com a opção Saúde e 
dá outras providências. Não havia orador inscrito. Em votação o Projeto. Aprovado por 
unanimidade. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 1/2021 CONSTANTE DO 
PROCESSO Nº 18/2021, incluso na pauta, do ver. Juvenil Silvério e do ver. Milton Vieira 
Filho, que dispõe sobre a autorização para reconhecer as atividades religiosas e locais de 
culto como serviços essenciais no Município de São José dos Campos. Ocupa a tribuna o 
ver. Milton Vieira Filho. Encaminha a votação o ver. Juvenil Silvério. Em votação o Projeto. 
Aprovado por unanimidade. Às 22h28min encerra-se o processo de votação. 
Passou-se ao horário destinado ao GRANDE EXPEDIENTE. O ver. Zé Luís abre mão de 
falar no Grande Expediente. Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra (conf. art. 137, I, 
do Regimento Interno), pelo prazo regimental de 25 minutos, o próximo orador inscrito, 
ver. Dr. José Cláudio, que concede aparte ao ver. Renato Santiago. A seguir, os 
presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem póstuma à memória 
da sr.ª Lili Aparecida Morais Pereira e do sr. Rubens Massaiuqui Kiso. Nada mais 
havendo a ser tratado, o sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, declara 
encerrada a presente sessão ordinária. Isto se deu às 22h44min. Para constar, lavrar-se-á 
esta ata que será arquivada depois de cumpridas as formalidades regimentais de praxe.-.- 
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