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SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA 

11 DE FEVEREIRO DE 2021 

 

PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA e 

JUVENIL SILVÉRIO 

SECRETÁRIO: MARCÃO DA ACADEMIA e ZÉ LUÍS 
 

 

Aberta a sessão, às 17h48min, o sr. secretário ad hoc, ver. Zé Luís, procede à 

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

ROBERTO CHAGAS (PL), ZÉ LUÍS (PSD), LINO BISPO (PL), ROBERTINHO DA 

PADARIA (CIDADANIA), THOMAZ HENRIQUE (NOVO), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB) 

e MARCÃO DA ACADEMIA (DEMOCRATAS). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: AMÉLIA NAOMI 

(PT) – 17h50min; DR. JOSÉ CLÁUDIO (PSDB) – 17h51min; FERNANDO PETITI 

(MDB) – 17h51min; ROBERTO DO ELEVEN (PSDB) – 17h52min; RAFAEL 

PASCUCCI (PTB) – 17h53min; RENATO SANTIAGO (PSDB) – 17h54min; DULCE 

RITA (PSDB) – 17h56min; MARCELO GARCIA (PTB) – 17h58min; DR. ELTON (MDB) 

– 18h02min; FABIÃO ZAGUEIRO (SOLIDARIEDADE) – 18h03min; JULIANA FRAGA 

(PT) – 18h03min; e WALTER HAYASHI (PSC) – 18h19min. 

 

 

Às 17h49min, 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 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. 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). O sr. 
secretário ad hoc, ver. Zé Luís, 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. Assume a presidência o ver. ROBERTINHO DA 
PADARIA, que dá continuidade aos trabalhos. A requerimento verbal formulado pelo ver. 
Marcão da Academia, 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 479/2018 
constante do Processo nº 12114/2018, do ver. Fernando Petiti e do ver. Robertinho da 
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Padaria, que autoriza o Poder Executivo a incluir na rede pública municipal de saúde o 
protocolo hospitalar de telefonemas na crise, e dá outras providências; do Projeto de Lei 
nº 334/2019 constante do Processo nº 11164/2019, do ver. Dr. Elton, que dispõe sobre a 
proibição da venda de cigarros, narguiles e outros derivados de tabaco em padarias, 
supermercados e hipermercados no município de São José dos Campos; do Projeto de 
Lei nº 176/2020 constante do Processo nº 4834/2020, da ver.ª Dulce Rita, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de São José dos Campos suspender por tempo determinado as 
ações demolitórias de núcleos irregulares em fase de regularização fundiária no município 
de São José dos Campos e dá outras providências; e do Projeto de Lei nº 263/2020 
constante do Processo nº 6437/2020, do ver. Marcão da Academia, que autoriza a 
Prefeitura de São José dos Campos a implantar um Ambulatório Pós-Covid e dá outras 
providências; e, ainda, o pedido de inclusão para leitura do Substitutivo nº 2, do ver. 
Renato Santiago, ao Projeto de Lei nº 27/2021 constante do Processo nº 416/2021, do 
ver. Renato Santiago, que autoriza o Poder Executivo a coibir a aglomeração de pessoas, 
utilização de sonorização veicular, perturbação do sossego, consumo de drogas lícitas e 
ilícitas e transmissão do Covid-19, em locais ermos ou residenciais e utilizados para 
encontros e festas clandestinas, que perturbem a tranquilidade, bem-estar e a segurança 
da comunidade, através da proibição de estacionar e/ou interdição de vias públicas, de 
forma parcial ou integral e pelo tempo que se fizer necessário, preferencialmente nos 
horários de conhecimento e repetição rotineira dos movimentos, em locais que poderão 
ser definidos pela Secretaria de Proteção ao Cidadão, Secretaria de Mobilidade Urbana 
e/ou Secretaria de Governança; do Projeto de Lei nº 77/2021 constante do Processo nº 
1514/2021, do ver. Marcão da Academia, que autoriza os hospitais e maternidades 
públicas e privadas prestarem, aos pais e responsáveis, treinamento e capacitação sobre 
primeiros socorros em casos de engasgamento, aspiração de corpo estranho, asfixia e 
prevenção de morte súbita de recém-nascidos; do Projeto de Lei nº 78/2021 constante do 
Processo nº 1526/2021, do ver. Zé Luís, que autoriza o Poder Executivo a regulamentar e 
apoiar a prática esportiva eletrônica no Município de São José dos Campos; do Projeto de 
Lei Complementar nº 4/2021 constante do Processo nº 1534/2021, do Poder Executivo, 
que altera a Lei Complementar nº 56, de 24 de julho de 1992, que “Dispõe sobre o 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município, de suas Fundações e Autarquias”; do 
Projeto de Lei nº 79/2021 constante do Processo nº 1537/2021, do ver. Dr. José Cláudio, 
que autoriza o Poder Executivo a adotar medidas visando abolir o ato de furar fila no 
processo de imunização contra o coronavírus, impondo aos envolvidos as penalidades 
nas esferas cível e penal e dá outras providências; e do Projeto de Lei nº 80/2021 
constante do Processo nº 1538/2021, do ver. Dr. José Cláudio, que autoriza o Poder 
Executivo a instituir o acompanhamento de pacientes recuperados da Covid-19 e dá 
outras providências. O sr. secretário ad hoc, ver. Zé Luís, procede à leitura dos processos 
inclusos, a saber: “Substitutivo nº 2, do ver. Renato Santiago, ao Processo nº 416/2021 – 
Projeto de Lei nº 27/2021, do ver. Renato Santiago, autoriza o Poder Executivo a coibir a 
aglomeração de pessoas, utilização de sonorização veicular, perturbação do sossego, 
consumo de drogas lícitas e ilícitas e transmissão do Covid-19, em locais ermos ou 
residenciais e utilizados para encontros e festas clandestinas, que perturbem a 
tranquilidade, bem-estar e a segurança da comunidade, através da proibição de 
estacionar e/ou interdição de vias públicas, de forma parcial ou integral e pelo tempo que 
se fizer necessário, preferencialmente nos horários de conhecimento e repetição rotineira 
dos movimentos, em locais que serão definidos pela Secretaria de Proteção ao Cidadão, 
Secretaria de Mobilidade Urbana e/ou Secretaria de Governança. Comissões de Justiça, 
Economia e Planejamento Urbano – Rito Ordinário – Término do prazo para emendas: 
25/02/2021. Processo nº 1514/2021 – Projeto de Lei nº 77/2021, do ver. Marcão da 
Academia, autoriza os hospitais e maternidades públicas e privadas a prestarem, aos pais 
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e responsáveis, treinamento e capacitação sobre primeiros socorros em caso de 
engasgamento, aspiração de corpo estranho, asfixia e prevenção de morte súbita em 
recém-nascidos. Comissões de Justiça, Economia e Saúde – Rito Ordinário – Término do 
prazo para emendas: 25 de fevereiro de 2021. Processo nº 1526/2021 – Projeto de Lei nº 
78/2021, do ver. Zé Luís, autoriza o Poder Executivo a regulamentar e apoiar a prática 
esportiva eletrônica no município de São José dos Campos. Comissões: Justiça, 
Economia e Esportes – Rito Ordinário – Término do prazo para emendas: 25 de fevereiro 
de 2021. Processo nº 1534/2021 – Projeto de Lei Complementar nº 4/2021, do Poder 
Executivo, altera a Lei Complementar nº 56, de 24 de julho de 1992, que ‘Dispõe sobre o 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município e suas Fundações e Autarquias’. 
Comissões: de Justiça e Economia – Rito Urgente – Término do prazo para emendas: 18 
de fevereiro de 2021. Processo nº 1537/2021 – Projeto de Lei nº 79/2021, do ver. Dr. José 
Cláudio, autoriza o Poder Executivo a adotar medidas visando abolir o ato de furar fila no 
processo de imunização contra o coronavírus, impondo aos envolvidos as penalidades 
nas esferas cível e penal e dá outras providências. Comissões: Justiça, Economia e 
Saúde – Rito Ordinário – Término do prazo para emendas: 25 de fevereiro de 2021. 
Processo nº 1538/2021 – Projeto de Lei nº 80/2021, do ver. Dr. José Cláudio, autoriza o 
Poder Executivo a instituir o acompanhamento de pacientes recuperados da Covid-19 e 
dá outras providências. Comissões de Justiça, Economia e Saúde – Rito Ordinário – 
Término do prazo para emendas: 25/02/2021.” Os trabalhos são suspensos. Reaberta a 
sessão, continuando na presidência o ver. ROBERTINHO DA PADARIA, e assume a 
secretaria dos trabalhos o ver. Marcão da Academia. A requerimento verbal formulado 
pelo ver. Walter Hayashi, o Plenário, consultado, aprova com 2 (dois) votos contrários 
o adiamento da 8ª Sessão Legislativa, do dia 16 de fevereiro 2021 para o dia 18 de 
fevereiro de 2021 (Req. nº 245/2021 – Proc. nº 1544/2021). Em exame propositura em 
tramitação ordinária para apreciação em turno único. EM DISCUSSÃO O PROJETO 
DE LEI Nº 165/2017 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 5136/2017, do ver. Marcão da 
Academia, que autoriza o Poder Executivo a instalação de pontos de energia elétrica com 
entrada para cabo USB para recarregar dispositivos móveis nos ônibus do transporte 
público. Às 19h02min tem início o processo de votação. Em votação a Emenda nº 1. 
Aprovada por unanimidade. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. Às 
19h02min encerra-se o processo de votação. Passou-se ao horário destinado ao 
GRANDE EXPEDIENTE. Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra (conf. art. 137, I, do 
Regimento Interno), pelo prazo regimental de 25 minutos, o orador inscrito, ver. Dr. José 
Cláudio. A seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em 
homenagem póstuma à memória das srªs Maria Madalena Maciel e Tatiane Bueno 
Fernandes da Silva e dos srs. Alírio Paulo da Silva, Yozo Matsumura, Lincoln Teixeira e 
Antônio Rodrigues de Araújo. Nada mais havendo a ser tratado, o sr. presidente, ver. 
ROBERTINHO DA PADARIA, declara encerrada a presente sessão ordinária. Isto se deu 
às 19h11min. Para constar, lavrar-se-á esta ata que será arquivada depois de cumpridas 
as formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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