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TRIGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA 

27 DE MAIO DE 2021 

 

PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA 

SECRETÁRIO: MARCÃO DA ACADEMIA 

 

 

Aberta a sessão, às 16h26min, o sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede à 

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

THOMAZ HENRIQUE (NOVO), ROBERTO CHAGAS (PL), MARCELO GARCIA 

(PTB), ZÉ LUÍS (PSD), ROBERTO DO ELEVEN (PSDB), DR. JOSÉ CLÁUDIO 

(PSDB), JUNIOR DA FARMÁCIA (PSL), FABIÃO ZAGUEIRO (SOLIDARIEDADE), 

DR. ELTON (MDB), MARCÃO DA ACADEMIA (DEMOCRATAS), FERNANDO PETITI 

(MDB), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), DULCE RITA (PSDB), JULIANA FRAGA (PT), 

RENATO SANTIAGO (PSDB), MILTON VIEIRA FILHO (REPUBLICANOS), WALTER 

HAYASHI (PSC), LINO BISPO (PL) e ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA). 

 

Compareceu, ainda, a seguinte ver.ª,  no seguinte horário: AMÉLIA NAOMI (PT) – 

16h30min. 

 

 

Às 16h27min, 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 125/2021 constante do Processo nº 2684/2021, do ver.  Marcão da 
Academia, que autoriza o Poder Executivo instituir a criação de um Aplicativo para triagem 
pessoas que estão com sintomas de Covid-19, e dá outras providências; do Projeto de Lei 
nº 142/2021 constante do Processo nº 2974/2021, do ver.  Zé Luís, que autoriza o Poder 
Executivo a instituir o Programa de Fomento de Startups no âmbito do município de São 
José dos Campos; do Projeto de Lei nº 154/2021 constante do Processo nº 3044/2021, do 
ver.  Milton Vieira Filho, que torna obrigatória a exibição de vídeos educativos antidrogas e 
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de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes nas aberturas de shows e 
eventos culturais públicos e privados no Município de São José dos Campos, e dá outras 
providências; do Projeto de Lei nº 188/2021 constante do Processo nº 3736/2021, do ver.  
Zé Luís, do ver. Júnior da Farmácia e do ver. Robertinho da Padaria, que autoriza o Poder 
Executivo a instituir o Banco Municipal de Materiais Ortopédicos no âmbito do Município 
de São José dos Campos, a ser gerido pela Secretaria Municipal de Saúde; do Projeto de 
Lei nº 204/2021 constante do Processo nº 4098/2021, do ver.  Marcelo Garcia, que autoriza 
o Poder Executivo a instituir o Programa de Vacinação Domiciliar em Pessoas com 
Deficiência e Obesidade Mórbida; do Projeto de Lei nº 210/2021 constante do Processo nº 

4272/2021, da ver.ª  Dulce Rita, que institui e inclui no Calendário Oficial de Festas e 
Comemorações do Município de São José dos Campos, o ato da caminhada em 
conscientização ao mês do Autismo, a ser realizado, anualmente, na primeira semana de 
abril; e do Projeto de Lei nº 216/2021 constante do Processo nº 4374/2021, do ver.  
Marcelo Garcia, que autoriza o Poder Executivo regularizar os imóveis localizados nas 
áreas verdes ou institucionais ocupados por organizações religiosas para a realização de 
suas atividades finalísticas; e, ainda, o pedido de inclusão para leitura do Projeto de Lei nº 

333/2021 constante do Processo nº 6654/2021, do ver.  Roberto do Eleven, que denomina 
a viela localizada entre a rua Benedito de Paula Ferreira e a rua Adelina Delgado Motta 
(entre o número 89 e 97), bairro Campos de São José, de Viela Marly Elen da Silva; do 
Projeto de Lei nº 334/2021 constante do Processo nº 6659/2021, do ver.  Dr. José Cláudio, 
que institui no Calendário Oficial de Festas e Comemorações do Município o Dia da 
Conscientização sobre a Prevenção à Fratura de Fêmur, a ser celebrado, anualmente, no 
dia 19 do mês de setembro; e do Projeto de Lei nº 335/2021 constante do Processo nº 
6665/2021, da ver.ª  Dulce Rita, que autoriza o atendimento educacional especializado em 
classes hospitalares e por meio de atendimento pedagógico domiciliar. 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 6654/2021 – Projeto de Lei nº 333/2021, do ver.  Roberto do Eleven, 
denomina a viela localizada entre a rua Benedito de Paula Ferreira e a rua Adelina 
Delgado Motta (entre o número 89 e 97), bairro Campos de São José, de Viela Marly Elen 
da Silva. Comissão: Justiça – Rito Ordinário – Término do prazo para emendas: 
14/06/2021. Processo nº 6659/2021 – Projeto de Lei nº 334/2021, do ver.  Dr. José 
Cláudio, institui no Calendário Oficial de Festas e Comemorações do Município o Dia da 
Conscientização sobre a Prevenção à Fratura de Fêmur, a ser celebrado, anualmente, no 
dia 19 do mês de setembro. Comissões: Justiça, Economia e Saúde – Rito Ordinário – 
Término do prazo para emendas: 14/06/2021. Processo nº 6665/2021 – Projeto de Lei nº 

335/2021, da ver.ª  Dulce Rita, autoriza o atendimento educacional especializado em 
classes hospitalares por meio de atendimento pedagógico domiciliar. Comissões: Justiça, 
Educação e Saúde – Rito Ordinário – Término do prazo para emendas: 14/06/2021.” A 
requerimento verbal formulado pelo ver. Juvenil Silvério, o Plenário, consultado, aprova 
por unanimidade o pedido de adiamento, por uma sessão, do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 11/2021 constante do Processo nº 4384/2021, da ver.ª Dulce Rita e do ver. 
Zé Luís, que concede a Medalha Mérito da Saúde ao Instituto Butantan. Votação da 
tramitação da emenda protocolada fora do prazo e leitura – Rito Ordinário. Às 
16h52min tem início o processo de votação. Submetida à apreciação do Plenário foi 
aprovada por unanimidade a tramitação da Emenda nº 1, do ver.  Renato Santiago, ao 
Projeto de Lei nº 92/2021 constante do Processo nº 1846/2021, do ver.  Renato Santiago, 
que denomina a rua 1 e 12, no Loteamento Fazenda Ronda, de rua Elias Salomão da 
Silva. Em exame proposituras em tramitação ordinária para apreciação em turno 
único. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1/2021 
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CONSTANTE DO PROCESSO Nº 190/2021, do ver. Fernando Petiti, que fica instituído no 
Município de São José dos Campos, o Banco de Ideias Legislativas, e dá outras 
providências. Não havia orador inscrito. Em votação o Projeto. Aprovado por 
unanimidade. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 206/2021 CONSTANTE DO 
PROCESSO Nº 4109/2021, do ver. Renato Santiago, que autoriza o Poder Executivo a 
implementação da capacitação continuada para a formação profissional dos professores e 
profissionais do ensino infantil e fundamental da Rede Municipal de Ensino, cabendo à 
Secretaria de Educação e Cidadania determinar os cursos a serem ministrados para cada 
classe de professores e dá outras providências. Ocupa a tribuna o ver. Renato Santiago. 
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. Às 16h57min encerra-se o 
processo de votação. O sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, informa que o 
ver. Dr. José Cláudio e o ver. Marcelo Garcia abriram mão de falar no horário do Grande 
Expediente. A seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em 
homenagem póstuma à memória do ex-governador do estado do Paraná, Jaime Lerner, 
da sr.ª Sandra Maria dos Santos e dos srs. Adilson Lopes de Araújo, Juscelino Dermeval 
da Fonseca Neto, Francisco José dos Santos, Osvaldo Dutra Lima, Marcelo Henrique e 
Glauber Clodoaldo da Silva. Nada mais havendo a ser tratado, o sr. presidente, ver. 
ROBERTINHO DA PADARIA, declara encerrada a presente sessão ordinária. Isto se deu 
às 17 horas. Para constar, lavrar-se-á esta ata que será arquivada depois de cumpridas 
as formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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