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TRIGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA 

10 DE JUNHO DE 2021 

 

PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA 

SECRETÁRIO: MARCÃO DA ACADEMIA 

 

 

Aberta a sessão, às 16h29min, o sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede à 

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

ROBERTO CHAGAS (PL), ZÉ LUÍS (PSD), DR. ELTON (MDB), DR. JOSÉ CLÁUDIO 

(PSDB), MARCELO GARCIA (PTB), LINO BISPO (PL), MARCÃO DA ACADEMIA 

(DEMOCRATAS), THOMAZ HENRIQUE (NOVO), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), 

WALTER HAYASHI (PSC), JULIANA FRAGA (PT), RAFAEL PASCUCCI (PTB), 

JUNIOR DA FARMÁCIA (PSL), ROBERTO DO ELEVEN (PSDB), FABIÃO ZAGUEIRO 

(SOLIDARIEDADE) e ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA). 

 

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

(PT) – 16h33min; DULCE RITA (PSDB) – 16h35min; FERNANDO PETITI (MDB) – 

16h38min; e RENATO SANTIAGO (PSDB) – 16h44min. 

 

 

Às 16h30min, 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 139/2021 constante do Processo no 2908/2021, do ver. Júnior da 
Farmácia e do ver. Dr. José Cláudio, que autoriza o Poder Executivo a realizar exames 
para aferição da concentração de creatinofosfoquinase – CPK em todos os recém-
nascidos do município; 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 
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Saúde; do Projeto de Lei no 229/2021 constante do Processo no 4905/2021, do ver. Zé 
Luís, do ver. Fernando Petiti e do ver. Robertinho da Padaria, que autoriza o Poder 
Executivo a instituir o Banco de Ração e Utensílios para Animais no município de São 
José dos Campos, e dá outras providências; e do Projeto de Lei no 249/2021 constante do 
Processo no 5317/2021, do ver. Dr. José Cláudio e do ver. Júnior da Farmácia, que 
autoriza a Prefeitura Municipal a incluir a medicação, caracterizada pelos princípios ativos 
Ticagrelor e Cloridrato de Prasugrel, no protocolo de atendimento e na listagem padrão de 
medicamentos indicados para tratamento de pacientes no pós-infarto agudo do miocárdio 
e submetidos à colocação de stents coronarianos na Rede Municipal de Saúde; e, ainda, 
o pedido de inclusão para leitura do Projeto de Lei no 345/2021 constante do Processo no 
7064/2021, do Poder Executivo, que altera a Lei nº 4.948, de 1º de outubro de 1996, que 
“Autoriza a Prefeitura Municipal a alienar, por valor simbólico aos respectivos ocupantes, 
230 unidades habitacionais tipo ‘embrião’, com os correspondentes lotes de terreno de 
domínio público municipal, situados no Campo dos Alemães”; e do Projeto de Lei no 

346/2021 constante do Processo no 7065/2021, do Poder Executivo, que altera a Lei nº 
4.948, de 1º de outubro de 1996, que “Autoriza a Prefeitura Municipal a alienar, por valor 
simbólico aos respectivos ocupantes, 230 unidades habitacionais tipo ‘embrião’, com os 
correspondentes lotes de terreno de domínio público municipal, situados no Campo dos 
Alemães”. Os trabalhos são suspensos. Reaberta a sessão, continuando na presidência o 
ver. ROBERTINHO DA PADARIA. A requerimento verbal formulado pela ver.a Juliana 
Fraga, o Plenário, consultado, aprova por unanimidade o pedido de inclusão para 
votação da tramitação da emenda protocolada fora do prazo e leitura – Emenda no 1, da 
ver.a Juliana Fraga, ao Projeto de Lei no 283/2018 constante do Processo no 7063/2018, da 
ver.a Juliana Fraga, que autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos Campos a 
contratar profissionais da área de psicologia para atuar em Escolas da Rede Pública 
Municipal do Ensino Básico e dá outras providências. 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 7064/2021 – Projeto de Lei no 345/2021, do Poder Executivo, altera a Lei no 
4.948, de 1o de outubro de 1996, que ‘Autoriza a Prefeitura Municipal a alienar, por valor 
simbólico aos respectivos ocupantes, 230 unidades habitacionais tipo ‘embrião’, com os 
correspondentes lotes de terreno de domínio público municipal, situados no Campo dos 
Alemães’. Comissão: Justiça – Rito Urgente – Término do prazo para emendas: 
17/06/2021. Processo no 7065/2021 – Projeto de Lei no 346/2021, do Poder Executivo, 
altera a Lei no 4.948, de 1o de outubro de 1996, que ‘Autoriza a Prefeitura Municipal a 
alienar, por valor simbólico aos respectivos ocupantes, 230 unidades habitacionais tipo 
‘embrião’, com os correspondentes lotes de terreno de domínio público municipal, situados 
no Campo dos Alemães’ Comissões: Justiça – Rito  Urgente – Término do prazo para 
emendas: 17/06/2021.” Votação da tramitação da emenda e do substitutivo 
protocolados fora do prazo e leitura – Rito Ordinário. Às 18h43min tem início o 
processo de votação. Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por 
unanimidade a tramitação da Emenda no 1, da ver.ª Juliana Fraga, ao Projeto de Lei no 

283/2018 constante do Processo no 7063/2018, da ver.a Juliana Fraga, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de São José dos Campos a contratar profissionais da área de 
psicologia para atuar em Escolas da Rede Pública Municipal do Ensino Básico e dá outras 
providências. Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a 
tramitação do Substitutivo no 1, do ver. Roberto do Eleven, ao Projeto de Lei no 295/2020 
constante do Processo no 7447/2020, do ver. Roberto do Eleven, que dispõe sobre a 
assistência religiosa – Capelania e Psicoteologia, nos termos da legislação federal, no 
Município de São José dos Campos. A requerimento verbal formulado pelo ver. Juvenil 
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Silvério, o Plenário, consultado, aprova por unanimidade o pedido de inclusão para 
votação do Projeto de Lei no 327/2021 constante do Processo no 6634/2021, do Poder 
Executivo, que autoriza o Município, por intermédio da Secretaria de Educação e 
Cidadania, a celebrar convênio com a Fundação Hélio Augusto de Souza, e dá outras 
providências, em regime de urgência para apreciação em turno único; e do Projeto de Lei 
no 283/2018 constante do Processo no 7063/2018, da ver.a Juliana Fraga, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de São José dos Campos a contratar profissionais da área de 
psicologia para atuar em Escolas da Rede Pública Municipal do Ensino Básico e dá outras 
providências, em tramitação ordinária para apreciação em turno único. O sr. secretário, 
ver. Marcão da Academia, procede à leitura das proposituras, a saber:- “Emenda no 1, da 
ver.a Juliana Fraga, ao Processo no 7063/2018 – Projeto de Lei no 283/2018, da ver.a 
Juliana Fraga, autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos Campos a contratar 
profissionais da área de psicologia para atuar em Escolas da Rede Pública Municipal do 
Ensino Básico e dá outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Educação – Rito 
Ordinário. Substitutivo no 1, do ver. Roberto do Eleven, ao Processo no 7447/2020 – 
Projeto de Lei no 295/2020, do ver. Roberto do Eleven, dispõe sobre a assistência religiosa 
– Capelania e Psicoteologia, nos termos da legislação federal, no Município de São José 
dos Campos. Comissões: Justiça, Saúde e Promoção Social – Rito Ordinário – Término 
do prazo para emendas: 24/06/2021.” Os trabalhos são suspensos. Reaberta a sessão, 
continuando na presidência o ver. ROBERTINHO DA PADARIA. Em exame propositura 
em regime de urgência para apreciação em turno único. EM DISCUSSÃO O 
PROJETO DE LEI No 327/2021 CONSTANTE DO PROCESSO No 6634/2021, incluso na 
pauta, do Poder Executivo, que autoriza o Município, por intermédio da Secretaria de 
Educação e Cidadania, a celebrar convênio com a Fundação Hélio Augusto de Souza, e 
dá outras providências. Não havia orador inscrito. Em votação o Projeto. Aprovado por 
unanimidade. Em exame propositura em tramitação ordinária para apreciação em 
turno inicial. EM DISCUSSÃO A PROPOSTA DE EMENDA À LEI ORGÂNICA Nº 1/2021 
CONSTANTE DO PROCESSO Nº 5826/2021, do Poder Executivo, que altera o § 11 do 
art. 157 da Lei Orgânica do Município. Não havia orador inscrito. O sr. presidente, ver. 
ROBERTINHO DA PADARIA, informa que o processo em discussão possui uma emenda, 
que foi rejeitada pelas Comissões e, de acordo com Regimento Interno, está arquivada. 
Em votação a Proposta de Emenda. Aprovada por unanimidade. Em exame 
proposituras em tramitação ordinária para apreciação em turno único. EM 
DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 173/2021 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 
3402/2021, do ver. Roberto do Eleven, que autoriza o Poder Executivo a implantar nas 
Unidades de Saúde de atenção básica do Município de São José dos Campos geradores 
de energia. Manifesta-se no projeto o ver. Roberto do Eleven. Em votação o Projeto. 
Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 184/2021 
CONSTANTE DO PROCESSO Nº 3539/2021, do ver. Fernando Petiti, da ver.a Dulce Rita 
e do ver. Marcão da Academia, que autoriza o Poder Executivo a instituir a Semana 
Municipal de Conscientização sobre o Autismo. Não havia orador inscrito. Em votação o 
Projeto. Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº 8/2021 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 3790/2021, da ver.a Dulce 
Rita, que concede o título de Cidadão Joseense ao jornalista Carlos Augusto Abranches. 
Ocupa a tribuna a ver.a Dulce Rita. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. 
Justifica o voto a ver.a Dulce Rita. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 254/2021 
CONSTANTE DO PROCESSO Nº 5523/2021, da ver.a Dulce Rita, que denomina a área 
verde localizada entre a rua Manoel Menezes Leal, nº 1210, e rua Benedita Augusta dos 
Santos, nº 1215, no Residencial Galo Branco, de Área Verde José Tristão da Silva Filho. 
Ocupa a tribuna a ver.a Dulce Rita. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. 
EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 283/2018 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 
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7063/2018, da ver.a Juliana Fraga, incluso na pauta, que autoriza a Prefeitura Municipal 
de São José dos Campos a contratar profissionais da área de psicologia para atuar em 
Escolas da Rede Pública Municipal do Ensino Básico e dá outras providências. Manifesta-
se no processo a ver.a Juliana Fraga. Em votação a Emenda nº 1. Aprovada por 
unanimidade. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. Às 20h07min, 
encerra-se o processo de votação. O sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, 
informa que o ver. Roberto Chagas e o ver. Dr. José Cláudio 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 das sr.as Sandra Maria do Nascimento 
Rodrigues e Adele Morais, e dos srs. Obertal Pereira Alves, Alexandre Cardoso Castro 
(Xandão), Jeferson de Souza Fonseca, Fábio Moreira ‘Feijão’, Ramon Rosa e Henoch 
Barros Porto. Nada mais havendo a ser tratado, o sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA 
PADARIA, declara encerrada a presente sessão ordinária. Isto se deu às 20h11min. Para 
constar, lavrar-se-á esta ata que será arquivada depois de cumpridas as formalidades 
regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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