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QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA 

04 DE FEVEREIRO 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.: 

LINO BISPO (PL), DR. JOSÉ CLÁUDIO (PSDB), AMÉLIA NAOMI (PT), MARCELO 

GARCIA (PTB), ZÉ LUÍS (PSD), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), ROBERTO CHAGAS 

(PL), DR. ELTON (MDB), ROBERTO DO ELEVEN (PSDB), MILTON VIEIRA FILHO 

(REPUBLICANOS), THOMAZ HENRIQUE (NOVO), RAFAEL PASCUCCI (PTB), 

JUNIOR DA FARMÁCIA (PSL), MARCÃO DA ACADEMIA (DEMOCRATAS) e 

ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: FERNANDO 

PETITI (MDB) – 17h57min; FABIÃO ZAGUEIRO (SOLIDARIEDADE) – 17h57min; 

WALTER HAYASHI (PSC) – 18h02min; e RENATO SANTIAGO (PSDB) – 18h09min. 

 

 

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). Os trabalhos são suspensos. Reaberta a sessão, continuando na 
presidência o ver. ROBERTINHO DA PADARIA. 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 471/2018 
constante do Processo nº 12051/2018, do ver. Marcão da Academia, que autoriza a 
Prefeitura de São José dos Campos criar o Programa Medicamento na Medida, e dá 
outras providências; do Projeto de Lei no 12114/2018 constante do Processo nº 479/2018, 
do ver. Fernando Petiti e do ver. Robertinho da Padaria, que autoriza o Poder Executivo a 
incluir na rede pública municipal de saúde o protocolo hospitalar de telefonemas na crise, 
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e dá outras providências; e do Projeto de Lei no 58/2019 constante do Processo nº 
1850/2019, do ver. Marcão da Academia, que autoriza a Prefeitura Municipal a criação da 
Capelania Escolar no Município de São José dos Campos e dá outras providências; e, 
ainda, o pedido de inclusão para leitura do Projeto de Lei no 63/2021 constante do 
Processo nº 1139/2021, da ver.ª Amélia Naomi, que estabelece medidas de proteção aos 
motoristas, cobradores e outros trabalhadores do sistema de transporte coletivo de 
passageiros do município de São José dos Campos, e dá outras providências; do Projeto 
de Lei no 64/2021 constante do Processo nº 1158/2021, da ver.ª Amélia Naomi, que 
autoriza o município de São José dos Campos a dar prioridade na vacinação contra o 
Covid-19 aos trabalhadores(as) de bancos, supermercados e lotéricas que têm contato 
com o público nestes estabelecimentos; do Projeto de Resolução nº 3/2021 constante do 
Processo nº 1164/2021, do ver. Thomaz Henrique, que consolida o desconto por faltas em 
sessões e em reuniões de Comissão que o vereador seja integrante e traz outras 
disposições; do Projeto de Lei no 65/2021 constante do Processo nº 1165/2021, do ver. 
Thomaz Henrique, que classifica o direito ao trabalho como direito essencial no município 
de São José dos Campos; do Projeto de Lei no 66/2021 constante do Processo nº 
1168/2021, do ver. Fernando Petiti, que altera a Lei nº 5177, de 23 de março de 1998, que 
dispõe que “Fica criado no município o Espaço Cultural para colecionadores, na Praça 
Afonso Pena”; e do Projeto de Lei no 67/2021 constante do Processo nº 1170/2021, do 
ver. Marcão da Academia, que autoriza reconhecer como essenciais para a população de 
São José dos Campos as atividades desenvolvidas por academias, comércio varejista, 
bares e restaurantes, salões de beleza, cabeleireiros, barbearias e manicures, shoppings 
e praças de alimentação, escritórios e empresas no segmento da advocacia, contábil, 
imobiliário, corretagem de seguro e empresas de tecnologia, esporte de alto rendimento 
que disputem campeonatos nacionais, estaduais e internacionais, buffets adulto e infantil, 
clubes desportivos, exceto as atividades esportivas coletivas de contato, trailers e food 
trucks e Poder Legislativo; e o pedido de inclusão para votação, em tramitação ordinária 
para apreciação em turno único, do Projeto de Lei no 294/2020 constante do Processo nº 
7421/2020, do ver. Wagner Balieiro, da ver.ª Amélia Naomi e da ver.ª Juliana Fraga, que 
denomina a rua informalmente conhecida como rua Porto Seguro, localizada no 
Loteamento Capão Grosso II-C, de rua Pastor José Aparecido Batista; e do Projeto de Lei 
no 306/2020 constante do Processo 7690/2020, do ver. Wagner Balieiro, da ver.ª Amélia 
Naomi e da ver.ª Juliana Fraga, que denomina a avenida 1, no Loteamento SetParque 
São José dos Campos, de avenida Engenheiro Otto – Othmar Schildknecht; e o pedido de 
inclusão para votação do Requerimento nº 202/2021 constante do Processo nº 1161/2021, 
do ver. Milton Vieira Filho, que manifesta votos de congratulações ao Excelentíssimo 
Senhor Deputado Federal Arthur Lira (PP-AL), pela brilhante vitória na eleição para a 
Presidência da Câmara dos Deputados, ocorrida no dia 01 de fevereiro de 2021. 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 1139/2021 – Projeto de Lei nº 63/2021, da ver.ª 
Amélia Naomi, estabelece medidas de proteção aos motoristas, cobradores e outros 
trabalhadores do sistema de transporte coletivo de passageiros no município de São José 
dos Campos, e dá outras providências. Comissões: Justiça, Saúde e Transportes – Rito 
Ordinário – Término do prazo para emendas: 23/02/2021. Processo nº 1158/2021 – 
Projeto de Lei nº 64/2021, da ver.ª Amélia Naomi, autoriza o município de São José dos 
Campos a dar prioridade na vacinação contra o Covid-19 aos trabalhadores de bancos, 
supermercados e lotéricas que têm contato com o público nestes estabelecimentos. 
Comissões: Justiça, Economia e Saúde – Rito Ordinário – Término do prazo para 
emendas: 23/02/2021. Processo nº 1164/2021 – Projeto de Resolução nº 3/2021, do ver. 
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Thomaz Henrique, consolida o desconto por faltas em sessões e em reuniões de 
comissão que o vereador seja integrante e traz outras disposições. Comissão: Justiça – 
Rito Ordinário – Término do prazo para emendas: 23/02/2021. Processo nº 1165/2021 – 
Projeto de Lei nº 65/2021, do ver. Thomaz Henrique, classifica o direito ao trabalho como 
direito essencial no município de São José dos Campos. Comissões: Justiça e Economia 
– Rito Ordinário – Término do prazo para emendas: 23/02/2021. Processo nº 1168/2021 – 
Projeto de Lei nº 66/2021, do ver. Fernando Petiti, altera a Lei nº 5177, de 23 de março de 
1998, que dispõe que ‘Fica criado no município o Espaço Cultural para colecionadores, na 
Praça Afonso Pena’. Comissões: Justiça, Economia e Cultura – Rito Ordinário – Término 
do prazo para emendas: 23/02/2021. Processo nº 1170/2021 – Projeto de Lei nº 67/2021, 
do ver. Marcão da Academia, autoriza reconhecer como essenciais para a população de 
São José dos Campos as atividades desenvolvidas por academias, comércio varejista, 
bares e restaurantes, salões de beleza, cabeleireiros, barbearias e manicures, shoppings 
e praças de alimentação, escritórios e empresas no segmento da advocacia, contábil, 
imobiliário, corretagem de seguro e empresas de tecnologia, esporte de alto rendimento 
que disputem campeonatos nacionais, estaduais e internacionais, buffets adulto e infantil, 
clubes desportivos, exceto as atividades esportivas coletivas de contato, trailers e food 
trucks e Poder Legislativo. Comissões: Justiça e Economia – Rito Ordinário – Término do 
prazo para emendas: 23/02/2021. Processo nº 1161/2021 – Requerimento nº 202/2021, 
do ver. Milton Vieira Filho, manifesta votos de congratulações ao Excelentíssimo Senhor 
Deputado Federal Arthur Lira (PP-AL), pela brilhante vitória na eleição para a Presidência 
da Câmara dos Deputados, ocorrida no dia 01 de fevereiro de 2021.” Os trabalhos são 
suspensos. Reaberta a sessão, continuando na presidência o ver. ROBERTINHO DA 
PADARIA. A requerimento verbal formulado pelo ver. Juvenil Silvério, o Plenário, 
consultado, aprova por unanimidade o pedido de inclusão para leitura do Projeto de 
Decreto Legislativo no 3/2021 constante do Processo no 1172/2021, da Comissão 
Conjunta de Justiça e Economia, que aprova as contas da Prefeitura Municipal de São 
José dos Campos, relativas ao exercício de 2017; e do Projeto de Decreto Legislativo no 
4/2021 constante do Processo no 1173/2021, da Comissão Conjunta de Justiça e 
Economia, que aprova as contas da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 
relativas ao exercício de 2018. Em exame propositura em regime de urgência para 
apreciação em turno único. EM DISCUSSÃO O VETO PARCIAL APOSTO PELO 
PODER EXECUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 233/2020 CONSTANTE DO PROCESSO 
Nº 5871/2020, do ver. Walter Hayashi, que autoriza o Poder Executivo a erigir um 
Monumento Histórico em homenagem aos heróis no combate à pandemia da Covid-19 no 
município de São José dos Campos. Não havia orador inscrito. Às 20h13 min tem início 
o processo de votação. Em votação o Veto. Mantido por unanimidade. Votação da 
tramitação da emenda protocolada fora do prazo e leitura – Rito Ordinário. 
Submetida à apreciação do Plenário, foi aprovada por unanimidade a tramitação da 
Emenda nº 1, do ver. Roberto do Eleven, ao 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, remarcações, cirurgias e 
exames laboratoriais pelas Unidades de Saúde Públicas da Cidade de São José dos 
Campos. A seguir, o sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede à leitura da 
emenda e dos novos processos, a saber: “Emenda nº 1, do ver. Roberto do Eleven ao 
Processo nº 5577/2020 – Projeto de Lei nº 218/2020, do ver. Roberto do Eleven, autoriza 
o Poder Executivo a implantar serviços de agendamento via WhatsApp de consultas, 
remarcações, cirurgias e exames laboratoriais pelas Unidades de Saúde Pública da 
Cidade de São José dos Campos. Comissões: Justiça, Economia e Saúde – Rito 
Ordinário. Processo nº 1172/2020 – Projeto de Decreto Legislativo nº 3/2021, da 
Comissão Conjunta de Justiça e Economia, aprova as contas da Prefeitura Municipal de 
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São José dos Campos, relativas ao exercício de 2017. Comissões: Justiça e Economia – 
Rito Prioritário – Término do prazo para emendas: 19/02/2021 – Término do prazo para 
votação: 11/03/2021. Processo nº 1173/2021 – Projeto de Decreto Legislativo nº 4/2021, 
da Comissão Conjunta de Justiça e Economia, aprova as contas da Prefeitura Municipal 
de São José dos Campos, relativas ao exercício de 2018. Comissões: Justiça e Economia 
– Rito Prioritário – Término do prazo para emendas: 19/02/2021 – Término do prazo para 
votação: 29/04/2021.” Em exame proposituras em tramitação ordinária para 
apreciação em turno único. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 294/2020 
CONSTANTE DO PROCESSO Nº 7421/2020, incluso na pauta, do ver. Wagner Balieiro, 
da ver.a Amélia Naomi e da ver.a Juliana Fraga, que denomina a rua informalmente 
conhecida como rua Porto Seguro, localizada no Loteamento Capão Grosso II-C, de rua 
Pastor José Aparecido Batista. Não havia orador inscrito. Em votação o Projeto. 
Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 306/2020 
CONSTANTE DO PROCESSO Nº 7690/2020, incluso na pauta, do ver. Wagner Balieiro, 
da ver.a Amélia Naomi e da ver.a Juliana Fraga, que denomina a avenida 01, no 
Loteamento SetParque São José dos Campos, de avenida Engenheiro Otto – Othmar 
Schildknecht. Não havia orador inscrito. Em votação o Projeto. Aprovado por 
unanimidade. Em votação o Requerimento nº 202/2021 constante do Processo nº 
1161/2021, do ver. Milton Vieira Filho, incluso na pauta, que manifesta votos de 
congratulações ao Excelentíssimo Sr. Deputado Federal Arthur Lira (PPAL), pela brilhante 
vitória na eleição para a Presidência da Câmara dos Deputados, ocorrida no dia 1 de 
fevereiro de 2021. Aprovado por unanimidade. Justifica o voto o ver. Milton Vieira Filho. 
Às 20h18min encerra-se o processo de votação. O sr. presidente informa que a ver.a 
Amélia Naomi e o ver. Dr. José Cláudio abrem mão de falar no Grande Expediente. A 
seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem póstuma 
à memória das sr.as Francisca Parra, Lúcia Keiko Matsumura e Maria de Lourdes de 
Oliveira Araújo e dos srs. Sussumu Nagasaki Yosida, Miguel Bento e José Satirio de 
Freitas. Nada mais havendo a ser tratado, o sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA 
PADARIA, declara encerrada a presente sessão ordinária. Isto se deu às 20h27min. Para 
constar, lavrar-se-á esta ata que será arquivada depois de cumpridas as formalidades 
regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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