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SEXAGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA 

30 DE SETEMBRO 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.: 

ROBERTO CHAGAS (PL), MARCÃO DA ACADEMIA (DEMOCRATAS), MARCELO 

GARCIA (PTB), JUNIOR DA FARMÁCIA (PSL), LINO BISPO (PL), ROBERTO DO 

ELEVEN (PSDB), RAFAEL PASCUCCI (PTB), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), DR. 

JOSÉ CLÁUDIO (PSDB), ZÉ LUÍS (PSD), AMÉLIA NAOMI (PT), MILTON VIEIRA 

FILHO (REPUBLICANOS), FABIÃO ZAGUEIRO (SOLIDARIEDADE), ROBERTINHO 

DA PADARIA (CIDADANIA) e FERNANDO PETITI (MDB). 

 

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

SANTIAGO (PSDB) – 16h28min; WALTER HAYASHI (PSC) – 16h29min; JULIANA 

FRAGA (PT) – 16h29min; DR. ELTON (MDB) – 16h31min; e THOMAZ HENRIQUE 

(NOVO) – 16h56min. 

 

 

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 245/2021 constante do Processo no 5221/2021, do ver. Fabião 
Zagueiro, que declara de Utilidade Pública Municipal a Associação Kamakura de Judô; do 
Projeto de Lei no 280/2021 constante do Processo no 5890/2021, do ver. Fernando Petiti, 
que dispõe sobre a implantação do Programa de Cooperação e Código Sinal Vermelho, 
como forma de pedido de socorro e ajuda para mulheres em situação de violência 
doméstica ou familiar, medida de combate e prevenção à violência doméstica, conforme 
Lei Federal no 11.340, de 7 de agosto de 2006, e dá outras providências; do Projeto de Lei 
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no 305/2021 constante do Processo no 6145/2021, do ver. Marcão da Academia, que 
autoriza a Prefeitura Municipal implantar Atendimento Móvel Multidisciplinar para os 
usuários da academia ao ar livre e dá outras providências; do Projeto de Lei no 411/2021 
constante do Processo no 8453/2021, da ver.a Dulce Rita, que autoriza o Poder Executivo 
criar o Prontuário afetivo nos leitos de UTI da Covid no âmbito do município de São José 
dos Campos e dá outras providências; e do Projeto de Lei Complementar no 14/2021 

constante do Processo no 8699/2021, do ver. Milton Vieira Filho, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de tornar subterrâneo as redes de infraestrutura de transmissão de 
energia elétrica, de telefonia, de comunicação de dados via fibra óptica, de televisão a 
cabo e outros cabeamentos de loteamentos e condomínios horizontais, no município de 
São José dos Campos; e, ainda, o pedido de inclusão para leitura do Projeto de Lei nº 
516/2021 constante do Processo no 10979/2021, da ver.a Dulce Rita, que autoriza o Poder 
Executivo a instituir no município de São José dos Campos a data de 22 de outubro – Dia 
de Atenção à Gagueira em conformidade com os órgãos nacionais e internacionais; do 
Projeto de Lei no 517/2021 constante do Processo no 10980/2021, da ver.a Dulce Rita, que 
autoriza a Prefeitura Municipal estabelecer prioridade no atendimento fonoaudiólogo para 
pessoas com deficiência da fluência da fala, popularmente conhecida como gagueira, em 
determinadas áreas competentes e dá outras providências; do Projeto de Lei no 518/2021 
constante do Processo no 10981/2021, do ver. Roberto Chagas, que denomina a área 
verde localizada entre a avenida Prefeito José Marcondes com a rua Miguel Eras (lado 
esquerdo), na Vila Rossi, de Área Verde Iago Marques dos Santos Cardoso; do Projeto de 
Lei no 519/2021 constante do Processo no 10982/2021, do ver. Roberto Chagas, que 
institui o “Projeto nasce uma criança, planta-se uma árvore”, que dispõe sobre medidas 
para a promoção, preservação do meio ambiente e educação ambiental por meio do 
plantio de uma muda de árvore nativa, ornamental ou frutífera, a cada registro de 
nascimento de criança na rede pública municipal; do Projeto de Lei no 520/2021 constante 
do Processo no 10983/2021, do ver. Marcão da Academia, que autoriza o Poder Executivo 
a implantar bolsões de estacionamento em locais como praças, parques e áreas verdes 
no âmbito do município e dá outras providências; do Projeto de Lei no 521/2021 constante 
do Processo no 10985/2021, do ver. Dr. José Cláudio, que autoriza a Prefeitura Municipal 
a instituir Programa Municipal de Prevenção à Sepse e dá outras providências; do Projeto 
de Lei no 522/2021 constante do Processo no 10986/2021, dos vers. Amélia Naomi, Dulce 
Rita, Fabião Zagueiro, Fernando Petiti, Juliana Fraga, Júnior da Farmácia, Juvenil Silvério, 
Lino Bispo, Marcão da Academia, Marcelo Garcia, Milton Vieira Filho, Renato Santiago, 
Robertinho da Padaria e Roberto Chagas, que institui e inclui no Calendário Oficial de 
Festas e Comemorações do Município o Dia Municipal de Combate ao Trabalho Infantil; 
do Projeto de Lei no 523/2021 constante do Processo no 10996/2021, do Poder Executivo, 
que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 2022 a 2025; e do Projeto de Lei no 
524/2021 constante do Processo no 10998/2021, do Poder Executivo, que estima a 
Receita e Fixa a Despesa do município de São José dos Campos para o exercício de 
2022. 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 10979/2021 – Projeto de Lei nº 516/2021, da 
ver.a Dulce Rita, autoriza o Poder Executivo a instituir no município de São José dos 
Campos a data de 22 de outubro – Dia de Atenção à Gagueira em conformidade com os 
órgãos nacionais e internacionais. Comissões: Justiça, Economia e Promoção Social – 
Rito Ordinário – Término do prazo para emendas: 18/10/2021. Processo no 10980/2021 – 
Projeto de Lei no 517/2021, da ver.a Dulce Rita, autoriza a Prefeitura Municipal estabelecer 
prioridade no atendimento fonoaudiólogo para pessoas com deficiência da fluência da 
fala, popularmente conhecida como gagueira, em determinadas áreas competentes e dá 
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outras providências. Comissões: Justiça e Saúde. O rito é Ordinário. Término do prazo 
para emendas: 18/10/2021. Processo no 10981/2021 – Projeto de Lei no 518/2021, do ver. 
Roberto Chagas, denomina a área verde localizada entre a avenida prefeito José 
Marcondes com a rua Miguel Eras (lado esquerdo), na Vila Rossi, de Área Verde Iago 
Marques dos Santos Cardoso. Comissão: Justiça. O rito é Ordinário. Término do prazo 
para emendas: 18/10/2021. Processo no 10982/2021 – Projeto de Lei no 519/2021, do ver. 
Roberto Chagas, institui o “Projeto nasce uma criança, planta-se uma árvore”, que dispõe 
sobre medidas para a promoção, preservação do meio ambiente e educação ambiental 
por meio do plantio de uma muda de árvore nativa, ornamental ou frutífera, a cada registro 
de nascimento de criança na rede pública municipal. Comissões: Justiça, Meio Ambiente e 
Planejamento Urbano. O rito é Ordinário. Término do prazo para emendas: 18/10/2021. 
Processo no 10983/2021 – Projeto de Lei no 520/2021, do ver. Marcão da Academia, 
autoriza o Poder Executivo a implantar bolsões de estacionamento em locais como 
praças, parques e áreas verdes no âmbito do município e dá outras providências. 
Comissões: Justiça, Economia e Planejamento Urbano - Rito Ordinário - Término do prazo 
para emendas: 18/10/2021. Processo no 10985/2021 – Projeto de Lei no 521/2021, do ver. 
Dr. José Cláudio, autoriza a Prefeitura Municipal a instituir Programa Municipal de 
Prevenção à Sepse e dá outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Saúde – 
Rito Ordinário – Término do prazo para emendas: 18/10/2021. Processo no 10986/2021 – 
Projeto de Lei no 522/2021, dos vers. Amélia Naomi, Dulce Rita, Fabião Zagueiro, 
Fernando Petiti, Juliana Fraga, Júnior da Farmácia, Juvenil Silvério, Lino Bispo, Marcão da 
Academia, Marcelo Garcia, Milton Vieira Filho, Renato Santiago, Robertinho da Padaria e 
Roberto Chagas, institui e inclui no Calendário Oficial de Festas e Comemorações do 
Município o Dia Municipal de Combate ao Trabalho Infantil. Comissão: Justiça – Rito 
Ordinário – Término do prazo para emendas: 18/10/2021. Processo no 10996/2021 – 
Projeto de Lei no 523/2021, do Poder Executivo, dispõe sobre o Plano Plurianual para o 
período de 2022 a 2025. Comissões: Justiça e Economia – Rito Prioritário – Término do 
prazo para emendas: 14/10/2021. Processo no 10998/2021 – Projeto de Lei no 524/2021, 
do Poder Executivo, estima a Receita e Fixa a Despesa do município de São José dos 
Campos para o exercício de 2022. Comissões: Justiça e Economia. O rito é Prioritário. 
Término do prazo para emendas: 14/10/2021.” Em exame propositura em regime 
prioritário para apreciação em turno único. EM DISCUSSÃO A REDAÇÃO FINAL AO 
PROJETO DE LEI No 313/2021 CONSTANTE DO PROCESSO No 6344/2021, do ver. 
Renato Santiago, que autoriza o Poder Executivo a realizar aulas noturnas de natação, 
ministradas pela Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida, nas piscinas públicas 
municipais e dá outras providências. Às 17h06min tem início o processo de votação. 
Em votação a Redação Final. Aprovada por unanimidade. Votação da tramitação das 
emendas protocoladas fora do prazo e leitura – Rito Ordinário. Submetida à 
apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a tramitação da Emenda nº 1, do 
ver. Marcão da Academia, ao Projeto de Lei no 401/2021 constante do Processo no 
8273/2021, do ver. Marcão da Academia, que denomina a Viela 1, no Loteamento Jardim 
Santa Maria, de Viela Benedita dos Santos. Submetida à apreciação do Plenário foi 
aprovada por unanimidade a tramitação da Emenda no 1, da ver.a Dulce Rita, ao Projeto 
de Lei no 424/2021 constante do Processo no 8733/2021, da ver.a Dulce Rita, que autoriza 
o Poder Executivo a implantar a educação para o trânsito nas escolas da rede municipal 
de ensino e dá outras providências. O sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede à 
leitura das emendas, a saber:- “Emenda nº 1, do ver. Marcão da Academia, ao Processo 
no 8273/2021 – Projeto de Lei no 401/2021, do ver. Marcão da Academia, denomina a 
Viela 1, no Loteamento Jardim Santa Maria, de Viela Benedita dos Santos. Comissão: 
Justiça – Rito Ordinário. Emenda no 1, da ver.a Dulce Rita, ao Processo no 8733/2021 – 
Projeto de Lei no 424/2021, da ver.a Dulce Rita, autoriza o Poder Executivo a implantar a 
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educação para o trânsito nas escolas da rede municipal de ensino e dá outras 
providências. Comissões: Justiça, Economia e Educação – Rito Ordinário.” Em exame 
proposituras em tramitação ordinária para apreciação em turno único. EM 
DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 120/2021 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 
2668/2021, do ver. Renato Santiago, que autoriza o Poder Executivo a implementação 
continuada do Programa Escola Ativa como ferramenta de educação no contraturno 
escolar, sendo considerado parte da carga horária do aluno na unidade. Autoriza também 
a implementação continuada das atividades extracurriculares dos Jogos Escolares, JEP – 
Jogos Escolares Paradesportivos, Intercâmbio Esportivo e Festival de Queimada e dá 
autonomia ao Departamento de Esporte Educacional da Secretaria de Educação e 
Cidadania para a sistematização dos trabalhos nas escolas e dá outras providências. 
Ocupa a tribuna o ver. Renato Santiago. O sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA 
PADARIA, informa que o Substitutivo no 1 foi retirado pelo autor. Em votação o 
Substitutivo no 2. Aprovado por unanimidade. Justificam o voto, respectivamente, o ver. 
Marcão da Academia, o ver. Rafael Pascucci e o ver. Renato Santiago. EM DISCUSSÃO 
O PROJETO DE LEI Nº 433/2021 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 8986/2021, do ver. 
Juvenil Silvério, que altera a Lei no 6.768, de 4 de março de 2005, que “Institui e inclui no 
Calendário Oficial de Festas e Comemorações do Município o Hallel Vale, a ser realizado 
no último final de semana de setembro”. Em votação a Emenda n° 1. Aprovada por 
unanimidade. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. Às 17h24min 
encerra-se o processo de votação. Passou-se ao horário destinado ao Grande 
Expediente. O sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, informa que o ver. Dr. 
José Cláudio abriu 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 da sr.a 
Neusa Amélia de Oliveira Monteiro e do sr. Romualdo de Almeida. Nada mais havendo a 
ser tratado, o sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, declara encerrada a 
presente sessão ordinária. Isto se deu às 17h25min. Para constar, lavrar-se-á esta ata 
que será arquivada depois de cumpridas as formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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