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PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 16h26min, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, 

procede à verificação de presença e constata a presença, em Plenário, dos seguintes 

vereadores: 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 vereadora, no seguinte horário: AMÉLIA NAOMI (PT) – 

16h30min. 

 

 

Às 16h27min, havendo número regimental, o senhor presidente, vereador 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 senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Informo a todos os 

presentes que, nos termos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma 

simbólica. Com a palavra o vereador Juvenil Silvério.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, solicito a supressão de leitura de... 

Senhor presidente, solicito a supressão de leitura de todos os processos da pauta, por 

serem já de conhecimento de todos os vereadores. E, ainda, adiamento, por uma sessão, 

dos processos: 2684/2021, 2974/2021, 3044/2021, 3736/2021, 4098/2021, 4272/2021, 
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4374/2021. Solicito inclusão, presidente, para leitura do Processo 6654/2021, Processo 

6659/2021 e do Processo 6665/2021. Estes são os pedidos para a pauta de hoje, senhor 

presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o pedido 

verbal do vereador Juvenil Silvério. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação 

contrária.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por 

unanimidade.” 

A requerimento verbal formulado pelo vereador Juvenil Silvério, o Plenário, consultado, 

aprovou 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, de autoria do vereador 

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, de autoria do vereador 

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, de autoria do vereador Milton Vieira Filho, que torna 

obrigatória a exibição de vídeos educativos antidrogas e 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, de autoria do vereador Zé Luís, do 

vereador Júnior da Farmácia e do vereador 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, de autoria do vereador 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, de autoria da vereadora 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 
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4374/2021, de autoria do vereador 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, de autoria do vereador 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, de autoria do vereador 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, de autoria da vereadora Dulce Rita, que autoriza o atendimento educacional 

especializado em classes hospitalares e por meio de atendimento pedagógico domiciliar. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Peço ao vereador Marcão 

da Academia que faça a leitura dos processos novos para ciência dos vereadores.” 

Neste momento, o senhor secretário, vereador 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, de autoria do vereador 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, de autoria do vereador 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, de 

autoria da vereadora 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.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, são esses 

os processos da leitura do dia de hoje.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador 
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Juvenil Silvério.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, a pedido da vereadora Dulce Rita e 

também do vereador José Luís Nunes, o Processo nº 4384/2021, solicita adiamento por 

uma sessão, senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o pedido 

verbal do vereador Juvenil Silvério. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação 

contrária.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por 

unanimidade.” 

A requerimento verbal formulado pelo vereador Juvenil Silvério, o Plenário, consultado, 

aprovou por unanimidade o pedido de adiamento, por uma sessão, do Projeto de 

Decreto Legislativo nº 11/2021 constante do Processo nº 4384/2021, de autoria da 

vereadora Dulce Rita e do vereador Zé Luís, que concede a Medalha Mérito da Saúde ao 

Instituto Butantan.  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador 

Thomaz Henrique.” 

O vereador THOMAZ HENRIQUE:- “Senhor presidente... Está saindo o som? Senhor 

presidente, senhores vereadores, anunciar hoje aqui a ilustre presença do Bruno Wallace, 

primeiro suplente do Partido NOVO. Teve 2.266 votos na última eleição. Está nos 

visitando hoje. Seja muito bem-vindo, hein, Bruno? Vai treinando aí que em breve você 

estará aqui conosco, tá bom? Um abraço! É isso.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Quero deixar também aqui 

minhas boas-vindas para o Bruno Wallace. Seja bem-vindo, viu? Parabéns pela votação! 

Com a palavra o vereador José Luís.” 

O vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, boa tarde! Boa tarde a todos os vereadores! 

Também para cumprimentar aqui o Bruno Wallace. Chegou ali, senhor presidente, bem 

quietinho, no canto ali. Olha, um jovem, 18 anos, parece um adolescente, doutor Cláudio, 

mas um adulto já nos votos, né? Uma grande votação que ele teve. Seja bem-vindo a 

essa Casa! Os suplentes são respeitados aqui na Câmara Municipal de São José dos 

Campos. Então queria deixar esse abraço a você e também mandar um grande abraço 

para todos os suplentes de vereadores da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador 
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Marcão da Academia.” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “A. Pronto! Senhor presidente, quero aqui fazer 

uma homenagem a um grande amigo nosso, um professor, um técnico das equipes aí 

esportivas de São José dos Campos, principalmente da equipe de boxe: o senhor Adilson 

Lopes de Araújo. O Adilson foi técnico aqui da equipe do Atleta Cidadão, representou São 

José várias vezes aí nos Jogos Abertos, Jogos Regionais, formou vários atletas. E ele 

faleceu ontem, dia 26, aos 58 anos. O Adilson nasceu em São Paulo, capital, deixou um 

filho, Vítor, de 27 anos, e esposa, Doralina, no qual foram casados por mais de trinta 

anos. O professor Adilson começou no boxe em 2001, começando a sua trajetória na 

modalidade na nossa cidade em meados de 2005, chegando a treinar aproximadamente 

mil alunos, dos 8 aos 60 anos, aqui em São José dos Campos. Chegou a ser treinador do 

filho, quando o Vitor, o filho dele, tinha apenas 7 anos de idade. Atualmente o Vitor, filho 

do professor Adilson, segue os passos do pai como professor dessa modalidade também 

aqui na nossa cidade. Então, um abraço a toda a família! Que Deus conforte o coração de 

todos eles! Adilson fez um grande trabalho na nossa cidade, um grande trabalho no 

esporte, resgatou muitas crianças através do boxe nos trabalhos sociais que ele tinha 

aqui em São José. Eu lembro que ele contava várias histórias para a gente. Tem vários 

vídeos deles aí na página dele que ele conta a importância que era. E resgatava essa 

criançada através do boxe. Então, Adilson, onde quer que esteja, meu amigo, sei que 

você está aí ao lado de Deus, e a gente agradece aqui de coração tudo o que você fez 

pela cidade! Um abraço a toda a família!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador 

Dr. José Cláudio.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Presidente, também para dar os parabéns e dizer que 

seja bem-vindo o Bruno aqui na Casa, viu, Bruno? Parabéns pela tua votação! Você tem a 

idade do meu filho caçula. E eu já escutei uma entrevista sua... Estou velho! Já escutei 

uma entrevista sua na rádio, gostei muito das suas ideias, entendeu? Está num partido 

muito bom, o Partido NOVO. Começou bem! Espero que você siga em frente. Com 

certeza você vai ter uma cadeira aqui na próxima eleição. Aproveitando, a gente está 

falando de coisas boas, de jovens, coisas boas, o nosso ministro da Saúde hoje – graças 

a Deus que alguém pensa lá em cima! – falou, está tomando atitudes, vai fazer... testar 20 

milhões de pessoas aí por mês, está falando em distanciamento. Então, pelo menos o 

ministro lá, o Queiroga, graças a Deus uma luz lá, né? E que a gente confia nele e que ele 

possa nos ajudar nesse momento que a gente está passando aí de dificuldade. Hoje, nós 
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ficamos sabendo de mais uma variante: a variante de Mococa, a P4. Vocês já vão se 

acostumando com esse nome aí, que é o próximo aí, né? Mas, a gente vendo que pelo 

menos o ministro está tendo uma atitude realmente técnica de enfrentamento à pandemia, 

a gente fica mais tranquilo, tá bom? Obrigado, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador 

Juvenil Silvério.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, também quero aproveitar esse 

momento e cumprimentar o Bruno pela sua presença aqui. Bruno foi aluno do Instituto 

Alpha Lumen, né? Menino de talento, junto com outros jovens também, que sempre 

representou muito bem o Alpha Lumen nesta Casa, sempre vinha aqui nos trazer 

informações. Então é realmente um garoto de talento. E além disso, eu tive o prazer de 

ter o pai dele como meu amigo de Pastoral da Juventude, o Júlio, um amigo de grande 

data. Além disso, um menino muito bom também, vindo de Bananal. Quer dizer, o bicho é 

de longe. E casado com a Luzia, né? Sua mãe. Então, parabéns a você, Bruno, a seus 

pais! O Júlio foi assessor aqui no meu gabinete, trabalhou comigo durante um tempo, mas 

ele tinha outra missão na vida e está muito bem graças a Deus. Então, por favor, Bruno, 

leve a seu pai, à sua mãe, à sua família o meu carinho. Um abraço para você! Parabéns!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador 

Fernando Petiti.” 

O vereador FERNANDO PETITI:- “Boa tarde a todos! Também aqui deixar um abraço 

para o Bruno. Bruno, velho conhecido do Instituto Alpha Lumen, né? Também já ouvi 

várias ideias do Bruno. Bem preparado, entrou na vida pública aí sendo candidato. E o 

Bruno, fora ser bem preparado, foi um dos candidatos que eu mais encontrei no dia a dia 

da eleição. Sempre, sete horas da manhã, eu já ia para a rua, estava o Bruno, seu pai o 

acompanhando e a equipe dele. Parabéns, Bruno, por toda essa ação aí! Eu espero que 

você continue firme e forte nessa sua missão, que daqui a pouco com certeza você estará 

aqui. E o Bruno também é companheiro de jogos de basquete na Associação, né, 

Brunão? Curtindo o São José, e agora com a nova arena aí, a gente espera que venha 

um time novo aí e forte para alegrar um pouco a cidade aí. Um grande abraço!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador 

Marcão da Academia.” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, vim fazer uma homenagem 

também a mais um amigo nosso e à família do senhor Juscelino Dermeval da Fonseca 

Neto. O seu Juscelino, para quem já o conhecia, ele foi um dos...  das pessoas que 
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criaram o Estatuto da Feira de Artesanato, lá na praça Afonso Pena. Ele era artesão e, 

por dez anos, foi presidente aí dessa feira. O senhor Juscelino ele nasceu dia 4 de maio 

de 1956, faleceu dia 24 agora de maio, com 65 anos. Casado há 37 anos com Heloísa 

Maria Fernandes Fonseca, com quem teve uma filha, a minha amiga Deborah Fernandes 

da Fonseca, e um neto, o Lucas. Veio de Belo Horizonte há 27 anos para morar em São 

José dos Campos. Desde que ele veio para São José, ele sempre morou lá na região Sul, 

lá no Jardim Portugal, onde a gente já morou, meu pai morava antes de falecer, minha 

mãe. E é uma pessoa que fez bastante, fez muito pela cidade, pelo trabalho, pelos seus 

amigos, e deixa saudade com todos aqueles que o conheciam. Então que Deus conforte 

também o coração de todos os familiares! E uma homenagem dessa Casa ao senhor 

Juscelino. Obrigado!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador 

Júnior da Farmácia.” 

O vereador JUNIOR DA FARMÁCIA:- “Boa tarde, senhor presidente! Boa tarde aos 

demais vereadores! Bruno, parabéns aí, viu, Bruno? Seja bem-vindo à Casa! Votação 

expressiva, a juventude na política, uma pessoa do bem, é isso que a gente espera 

mesmo para o nosso país, viu? Parabéns e siga em frente aí, viu? Senhor presidente, 

aproveitando, queria pedir um minuto de silêncio para Sandra Maria dos Santos, 47 anos, 

que nos deixou; o irmão dela, Francisco José dos Santos, 58 anos; e para o seu Osvaldo 

Dutra Lima, de 74 anos, moradores do Novo Horizonte, Jardim Cerejeiras. Obrigado!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador 

Marcelo Garcia.” 

O vereador MARCELO GARCIA:- “Senhor presidente, quero aqui também dar as boas-

vindas ao Bruno. Jovem Bruno aí, suplente de vereador, seja bem-vindo a essa Casa e 

muito sucesso nos seus caminhos! Eu quero aqui pedir também um minuto de silêncio em 

favor de Marcelo Henrique, filho de dona Rita e senhor Paulo. Marcelo, um grande amigo 

nosso da Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Morumbi. Quero aqui mandar um 

abraço todo especial ao pastor José Miguel, à pastora Creusa, que nesse momento 

sofrem a dor da separação do genro. Marcelo se batizou aos 14 anos de idade, no 

mesmo dia de que sua mãe, na Igreja Quadrangular, sede de São José dos Campos, da 

rua Ana Bonadio. Sempre servindo ao Senhor, um levita na obra de Deus, adorando e 

louvando com sua guitarra. Casou-se com a Cristiane, no dia 23 de dezembro de 1995, 

portanto 25 anos de casado. Juntos formando a família com filhas Samara, Sabrina e a 

neta Helena. Trabalhador da GM há 20 anos, engenheiro mecânico, faleceu aos 45 anos 
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de idade. Deixo aqui o meu abraço e minha palavra de conforto a toda a família!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador 

Marcão da Academia.” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, venho mais uma vez a esse 

microfone fazer agora uma homenagem a um amigo meu pessoal, ao Glauber Clodoaldo 

da Silva. O Glauber faleceu no dia de ontem, 49 anos. Um amigo meu, treinou muito 

tempo na minha academia. Fazia artes marciais, bastante musculação, sempre presente 

nas atividades esportivas da nossa cidade. Casado com uma professora de educação 

física, minha amiga Viviane, no qual nos últimos tempos a gente estava sempre junto 

fazendo um trabalho, conversando bastante sobre as questões do quanto que eles 

podiam ajudar na questão esportiva da nossa cidade. Ele nasceu dia 7 de outubro de 

1971. Casado com a Viviane por 20 anos, mas estavam juntos há 28. Tiveram dois filhos: 

o Glauber e Heitor. Ele era uma pessoa honesta, justa, trabalhadora, amigo, conselheiro. 

Ele era grande, era um homem forte, mas tinha... e tinha um coração imenso de bondade, 

sempre disposto a ajudar todos. E ele era assim. Sempre foi um ótimo pai, um ótimo filho 

e, conforme palavra da sua esposa, um ótimo esposo. Ele vai deixar muitas saudades a 

todos àqueles que conheceram o Glauber mesmo, nosso amigo. E, Glauber, é.... a toda 

família do Glauber, Deus conforte o coração de cada um de vocês e que saiba que ele fez 

muito aqui enquanto estava na matéria mesmo, né? E agora sei que vai fazer muito 

também aí intercedendo no céu. Obrigado, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra, vereador 

Marcelo Garcia.” 

O vereador MARCELO GARCIA:- “Senhor presidente, mais uma vez, boa tarde! Senhoras 

e senhores vereadores e a todos aqueles que nos assistem através da TV Câmara, hoje 

eu quero falar de um projeto de lei, da minha autoria, que traz a ideia ao Poder Executivo 

para dar um auxílio às mães em famílias carentes que moram em São José dos Campos 

e vierem a dar à luz a gêmeos. Essa ideia é para ajudar na formação e na condução dos 

primeiros meses dessas crianças. Também quero falar sobre dois projetos de lei de minha 

autoria que estamos trabalhando para que sejam votados, são eles: o Programa de 

Vacinação Domiciliar em pessoas com deficiência e obesidade mórbida que não 

consigam se locomover até os locais de vacinação; e também nos termos do art. 180, do 

inciso III, da Constituição do Estado de São Paulo, autorizar o Poder Executivo regularizar 

os imóveis localizados nas áreas verdes ou institucionais ocupados por organizações 

religiosas para realização das suas atividades. Tais organizações instaladas há décadas 
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no mesmo local, tornaram-se uma referência positiva para a comunidade em função do 

trabalho belíssimo que realizam, desde que esta ocupação esteja consolidada até 

dezembro de 2004, mediante compensação ao Poder Público municipal. Muito obrigado, 

senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos agora à 

votação dos processos constantes da Ordem do Dia.” 

Passou-se ao processo de discussão. 

Votação da tramitação da emenda protocolada fora do prazo e leitura – Rito 

Ordinário. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação a tramitação 

da Emenda nº 1, de autoria do vereador Renato Santiago, ao Processo 1846/2021 – 

Projeto de Lei 92/2021, de sua autoria. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, 

os contrários se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação 

contrária.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Tramitação aprovada por 

unanimidade.” 

Às 16h52min iniciou-se o processo de votação. 

Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a tramitação da 

Emenda nº 1, de autoria do vereador Renato Santiago, ao Projeto de Lei nº 92/2021 

constante do Processo nº 1846/2021, de autoria do vereador Renato Santiago, que 

denomina a rua 1 e 12, no Loteamento Fazenda Ronda, de rua Elias Salomão da Silva. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Peço ao vereador Marcão 

da Academia que faça a leitura da nova propositura para ciência dos vereadores.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Emenda nº 1, de autoria do 

vereador Renato Santiago, ao Processo nº 1846/2021 – Projeto de Lei nº 92/2021, de 

autoria do vereador Renato Santiago, denomina a rua 1 e 12, no Loteamento Fazenda 

Ronda, de rua Elias Salomão da Silva. Comissão: Justiça. E o rito é Ordinário, senhor 

presidente.” 

Em exame proposituras em tramitação ordinária para apreciação em turno único. 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 1/2021 CONSTANTE DO 

PROCESSO Nº 190/2021, de autoria do vereador Fernando Petiti, que fica instituído no 

Município de São José dos Campos, o Banco de Ideias Legislativas, e dá outras 

providências. 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100350034003500360035003A00540052004100, 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 
                                  (ANAIS)                                      10 

CMSJC-001 – 36ª Sessão Ordinária – 27.05.2021 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  27.05.2021 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o Processo 

190/2021 – Projeto de Decreto Legislativo 1/2021, de autoria do vereador Fernando Petiti. 

Passaremos à votação do processo. Em votação o projeto. Vereadores favoráveis 

permaneçam como estão, os contrários se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação 

contrária, senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Projeto aprovado por 

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 206/2021 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

4109/2021, de autoria do vereador 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. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o Processo 

4109/2021 – Projeto de Lei 206/2021, de autoria do vereador Renato Santiago, inscrito 

para falar no processo.” 

Ocupa a tribuna o vereador Renato Santiago.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador RENATO SANTIAGO:- “Boa tarde! Está saindo? Está saindo aí? 

Boa tarde, senhor presidente, caros colegas, funcionários da Casa, aqueles que nos 

assistem através da TV Câmara! Quando... Em 2017, quando aceitei o convite para 

participar, na Secretaria de Educação e Cidadania, do Departamento de Esportes 

Educacionais, eu conheci bem de perto a realidade da nossa Secretaria de Educação e 

do nosso sistema público de ensino, tanto na área da educação física, que era a minha 

área específica de atuação, quanto também nas demais áreas do conhecimento. E o que 

mais me tocou, em todo esse tempo que estive lá, era o processo de capacitação dos 

profissionais, dos professores, de todos aqueles que lidam diretamente com os nossos 

alunos na escola, logicamente participando aí também toda a direção da escola. E nesse 

processo – né? –, nesse projeto de lei que eu criei, nós trazemos a possibilidade da 

formação continuada para os professores, profissionais da educação, porque nesse 

mundo tão globalizado, tão dinâmico e tão rápido, nós precisamos sempre estarmos 

antenados – né? – e na vanguarda na qualificação dos nossos professores para que traga 

a melhor forma de ensino para os nossos alunos. Também nesse momento da pandemia, 

a possibilidade de capacitação para o ensino híbrido e o ensino remoto dos profissionais 

da educação física e das diversas áreas do conhecimento, e também autorizando a 

capacitação desses profissionais para aqueles alunos com necessidades especiais, 

alunos que possuem o Transtorno do Espectro Autista, Síndrome de Down, deficientes 

visuais, deficientes auditivos e deficientes físicos. Então, é um projeto de lei que traz a 

formação continuada para os profissionais da rede de educação para que a gente possa 

formar cada vez melhores alunos, e a gente possa, por consequência, ter uma melhor 

comunidade, uma melhor sociedade, uma melhor cidade, um melhor país. Obrigado, 

presidente! Obrigado a todos os colegas! Conto com o apoio dos senhores na aprovação 

desse projeto.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o Processo 

4109/2021... Desculpa! Passaremos à votação do processo. Em votação o projeto. 

Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação 

contrária.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Projeto aprovado por 

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

Às 16h57min encerrou-se o processo de votação. 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100350034003500360035003A00540052004100, 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 
                                  (ANAIS)                                      12 

CMSJC-001 – 36ª Sessão Ordinária – 27.05.2021 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  27.05.2021 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Quero deixar registrado 

então que vai abrir mão do Grande Expediente... da fala no Grande Expediente o 

vereador Dr. José Cláudio e também o vereador Marcelo Garcia. Passaremos então 

agora a um minuto de silêncio, a pedido dos vereadores Marcão da Academia, Júnior da 

Farmácia, Marcelo Garcia, pelo passamento do professor Adilson Lopes de Araújo, 

Juscelino Dermeval da Fonseca Neto, Sandra Maria dos Santos, Francisco José dos 

Santos, Osvaldo Dutra Lima, Marcelo Henrique e Glauber Clodoaldo da Silva. Com a 

palavra a vereadora Amélia.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, para pedir um minuto de silêncio para 

o ex-prefeito Jaime Lerner, arquiteto que é uma referência para o mundo. Curitiba é um 

modelo que vários países têm como referência. Esteve aqui em São José dos Campos na 

discussão do BRT, na discussão das ciclovias participou de um debate aqui no Teatro 

Colinas junto com Ozires Silva, mas, de qualquer forma é uma grande referência que o 

Brasil perdeu e que é reconhecido no mundo inteiro. Então um minuto de silêncio a nossa 

homenagem desta Casa.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Quero deixar também 

registrado um minuto de silêncio a pedido da vereadora Amélia Naomi para o senhor 

Jaime Lemer, que foi prefeito de... Jaime Lener... Jaime Lener... Lerner, Jaime Lerner. 

Desculpa aí a... Foi arquiteto, governador, prefeito de Curitiba. Então também aqui o 

pedido de um minuto de silêncio a pedido da vereadora Amélia Naomi.” 

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 senhora 

Sandra Maria dos Santos e dos senhores Adilson Lopes de Araújo, Juscelino Dermeval 

da Fonseca Neto, Francisco José dos Santos, Osvaldo Dutra Lima, Marcelo Henrique e 

Glauber Clodoaldo da Silva. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Nada mais havendo a 

tratar, está encerrada a presente sessão.”  

Nada mais havendo a ser tratado, O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA 

PADARIA, declarou encerrada a presente sessão ordinária, o que se deu às 17 horas.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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