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VIGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA 

12 DE MAIO DE 2022 

 

PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA 

SECRETÁRIO: MARCÃO DA ACADEMIA 

 
 

Aberta a sessão, às 16h24min, o sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede à 

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

LUÍS (PSD), ROBERTO DO ELEVEN (PSDB), MARCELO GARCIA (PTB), MARCÃO 

DA ACADEMIA (PSD), DR. JOSÉ CLÁUDIO (PSDB), WALTER HAYASHI (PSC), 

JUVENIL SILVÉRIO (PSD), DR. ELTON (PSC), ROBERTINHO DA PADARIA 

(CIDADANIA), AMÉLIA NAOMI (PT), LINO BISPO (PL), RAFAEL PASCUCCI (PTB), 

JÚNIOR DA FARMÁCIA (UNIÃO BRASIL) e FERNANDO PETITI (MDB). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: JULIANA FRAGA 

(PT) – 16h26min; DULCE RITA (PSDB) – 16h28min; RENATO SANTIAGO (PSDB) – 

16h29min; MILTON VIEIRA FILHO (REPUBLICANOS) – 16h29min; ROBERTO 

CHAGAS (PL) – 16h30min; e FABIÃO ZAGUEIRO (SOLIDARIEDADE) – 16h32min. 

 

 

Às 16h24min, 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 102/2021 constante do Processo nº 2248/2021, do ver. Júnior da 
Farmácia, que autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos Campos a formalizar um 
programa de parcerias com universidades, terceiro setor e clínicas veterinárias privadas 
para a criação de um serviço veterinário itinerante; do Projeto de Lei nº 104/2021 
constante do Processo nº 2250/2021, do ver. Júnior da Farmácia, que autoriza a 
Prefeitura Municipal de São José dos Campos a criar o Procon Municipal Itinerante para 
dispor atendimento nos bairros da cidade e dá outras providências; do Projeto de Lei nº 
271/2021 constante do Processo nº 5817/2021, do ver. Fernando Petiti, que institui o mês 
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Maio Laranja sobre a importância da conscientização, prevenção, orientação e combate 
ao abuso e exploração sexual de criança e adolescente; 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 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 526/2021 constante do Processo nº 11011/2021, do ver. Fernando Petiti, que 
autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o censo animal, visando o controle 
populacional de animais domésticos e dá outras providências; do Projeto de Lei nº 
586/2021 constante do Processo nº 12351/2021, do ver. Renato Santiago, que autoriza o 
Poder Executivo a criar uma Unidade de Nefrologia Pediátrica na cidade de São José dos 
Campos e dá outras providências; do Projeto de Lei nº 1/2022 constante do Processo nº 
78/2022, da ver.ª Dulce Rita, fica autorizado a Prefeitura Municipal a divulgação das 
bengalas longas das cores branca, verde e branca com vermelho como meio de 
identificação de pessoas com diferentes níveis de deficiência visual e como instrumento 
de orientação, publicidade e mobilidade no Município de São José dos Campos; e do 
Projeto de Lei nº 67/2022 constante do Processo nº 2827/2022, do ver. Renato Santiago e 
do ver. Fabião Zagueiro, que autoriza o Poder Executivo a incluir no Calendário Vacinal do 
Município de São José dos Campos a vacina contra a Meningite Meningocócica tipo B; e, 
ainda, o pedido de inclusão para leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 16/2022 
constante do Processo nº 4372/2022, da ver.ª Amélia Naomi, que concede o Título de 
Cidadão Joseense ao sr. João Mendes; do Projeto de Lei nº 140/2022 constante do 
Processo nº 4378/2022, do ver. Milton Vieira Filho, que autoriza o Poder Executivo a 
implantar no Município de São José dos Campos o plano municipal de eliminação de 
barreiras arquitetônicas em atenção a pessoa com deficiência; e do Projeto de Decreto 
Legislativo nº 17/2022 constante do Processo nº 4425/2022, do ver. Walter Hayashi, que 
institui o diploma Ikigai To Kansha em comemoração ao Centenário da Imigração 
Japonesa em São José dos Campos. A requerimento verbal formulado pelo ver. Walter 
Hayashi, o Plenário, consultado, aprova por unanimidade o pedido de inclusão para 
leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 17/2022 constante do Processo nº 4425/2022, 
do ver. Walter Hayashi, já citado. 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 4372/2022 – Projeto 
de Decreto Legislativo nº 16/2022, da ver.ª Amélia Naomi, concede o Título de Cidadão 
Joseense ao sr. João Mendes. Comissão: Justiça – Rito Ordinário – Término do prazo 
para emendas: 26/5/2022. Processo nº 4378/2022 – Projeto de Lei nº 140/2022, do ver. 
Milton Vieira Filho, autoriza o Poder Executivo a implantar no Município de São José dos 
Campos o plano municipal de eliminação de barreiras arquitetônicas em atenção à pessoa 
com deficiência. Comissões: Justiça, Planejamento Urbano e Promoção Social – Rito 
Ordinário – Término do prazo para emendas: 26/5/2022. Processo nº 4425/2022 – Projeto 
de Decreto Legislativo nº 17/2022, do ver. Walter Hayashi, institui o diploma Ikigai To 
Kansha em comemoração ao Centenário da Imigração Japonesa em São José dos 
Campos. Comissões: Justiça e Economia – Rito Ordinário – Término do prazo para 
emendas: 26/5/2022.” Votação da tramitação do substitutivo e das emendas 
protocolados fora do prazo e leitura – Rito Ordinário. Às 16h43min tem início o 
processo de votação. Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por 
unanimidade a tramitação do Substitutivo nº 1, do ver. Renato Santiago, ao Projeto de 
Lei nº 555/2021 constante do Processo nº 11628/2021, do ver. Renato Santiago, que 
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autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa de Atendimento às pessoas com 
distúrbios respiratórios do sono, e dá outras providências. Submetida à apreciação do 
Plenário foi aprovada por unanimidade a tramitação da Emenda nº 2, do ver. Roberto do 
Eleven, ao Projeto de Lei nº 617/2021 constante do Processo nº 12871/2021, do ver. 
Roberto do Eleven, que altera a ementa e o art. 1º do Projeto de Lei nº 617/2021. 
Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a tramitação da 
Emenda nº 2, do ver. Roberto do Eleven, ao Projeto de Lei nº 49/2022 constante do 
Processo nº 2248/2022, do ver. Roberto do Eleven, que altera a ementa e o art. 1º do 
Projeto de Lei nº 49/2022. Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por 
unanimidade a tramitação da Emenda nº 2, do ver. Roberto do Eleven, ao Projeto de Lei 
nº 50/2022 constante do Processo nº 2249/2022, do ver. Roberto do Eleven, que altera a 
ementa e o art. 1º do Projeto de Lei nº 50/2022. Submetida à apreciação do Plenário foi 
aprovada por unanimidade a tramitação da Emenda nº 2, do ver. Roberto do Eleven, ao 
Projeto de Lei nº 51/2022 constante do Processo nº 2250/2022, do ver. Roberto do 
Eleven, que altera a ementa e o art. 1º do Projeto de Lei nº 51/2022. Submetida à 
apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a tramitação da Emenda nº 1, do 
ver. Thomaz Henrique, ao Projeto de Lei nº 62/2022 constante do Processo nº 2689/2022, 
do ver. Thomaz Henrique, que acrescenta o §3º ao art. 1º e o parágrafo único ao art. 5º. O 
sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede à leitura do substitutivo e das emendas, 
a saber: “Substitutivo nº 1, do ver. Renato Santiago, ao Processo nº 11628/2021 – Projeto 
de Lei nº 555/2021, do ver. Renato Santiago, autoriza o Poder Executivo a instituir o 
Programa de Atendimento às pessoas com distúrbios respiratórios do sono, e dá outras 
providências. Comissões: Justiça, Economia e Saúde – Rito Ordinário – Término do prazo 
para emendas: 26/5/2022. Emenda nº 2, do ver. Roberto do Eleven, ao Processo nº 
12871/2021 –  Projeto de Lei nº 617/2021, do ver. Roberto do Eleven, altera a ementa e o 
art. 1º do Projeto de Lei nº 617/2021. Comissão: Justiça – Rito Ordinário. Emenda nº 2, do 
ver. Roberto do Eleven, ao Processo nº 2248/2022 – Projeto de Lei nº 49/2022, do ver. 
Roberto do Eleven, altera a ementa e o art. 1º do Projeto de Lei nº 49/2022. Comissão: 
Justiça – Rito Ordinário. Emenda nº 2, do ver. Roberto do Eleven, ao Processo nº 
2249/2022 – Projeto de Lei nº 50/2022, do ver. Roberto do Eleven, altera a ementa e o art. 
1º do Projeto de Lei nº 50/2022. Comissão: Justiça – Rito Ordinário. Emenda nº 2, do ver. 
Roberto do Eleven, ao Processo nº 2250/2022 – Projeto de Lei nº 51/2022, do ver. 
Roberto do Eleven, altera a ementa e o art. 1º do Projeto de Lei nº 51/2022. Comissão: 
Justiça – Rito Ordinário. Emenda nº 1, do ver. Thomaz Henrique, ao Processo nº 
2689/2022 – Projeto de Lei nº 62/2022, do ver. Thomaz Henrique, acrescenta o §3º ao art. 
1º e o parágrafo único ao art. 5º. Comissões: Justiça e Economia – Rito Ordinário.” Em 
exame propositura em rito prioritário para apreciação em turno único. EM 
DISCUSSÃO A REDAÇÃO FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 652/2021 CONSTANTE DO 
PROCESSO Nº 13565/2021, do ver. Rafael Pascucci, que declara Utilidade Pública a 
Associação Casa da Benção Missionária. Em votação a Redação Final. Aprovada por 
unanimidade. Em exame proposituras em tramitação ordinária para apreciação em 
turno único. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 1/2019 
CONSTANTE DO PROCESSO Nº 849/2019, do ver. Marcão da Academia, que autoriza o 
Poder Executivo a celebrar convênio com hospitais da rede privada localizados no 
Município, para a realização cirúrgica de baixa complexidade, e dá outras providências. 
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE 
LEI Nº 195/2021 CONSTANTE DO PROCESSO No 3779/2021, do ver. Marcão da 
Academia, que denomina a rua 06 (seis), no Loteamento Residencial Mirante Cambuí, de 
rua Vanessa de Oliveira Silvério. Em votação a Emenda nº 1. Aprovada por 
unanimidade. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO O 
PROJETO DE LEI Nº 462/2021 CONSTANTE DO PROCESSO No 9842/2021, do ver. 
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Rafael Pascucci e do ver. Fabião Zagueiro, que dispõe sobre a criação de escolinha de 
skate no Município de São José dos Campos e dá outras providências. Em votação o 
Substitutivo nº 1. Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 
510/2021 CONSTANTE DO PROCESSO No 10837/2021, do ver. Rafael Pascucci, que 
institui e inclui no Calendário Oficial de Festas e Comemorações do Município de São 
José dos Campos o Dia Municipal do Terço dos Homens Mãe Rainha e dá outras 
providências. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO O 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 24/2021 CONSTANTE DO PROCESSO No 
13507/2021, do ver. Dr. José Cláudio, que concede a Medalha Mérito da Saúde ao Comitê 
Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao Novo Coronavírus Covid-19, coordenado 
pela Secretaria de Saúde – Vigilância Epidemiológica, criado pelo Decreto nº 18.467, de 
12 de março de 2020. Ocupa a tribuna o ver. Dr. José Cláudio. Encaminha a votação a 
ver.ª Amélia Naomi. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. Às 16h55min 
encerra-se o processo de votação. Passou-se ao horário destinado ao Grande 
Expediente. O sr. presidente informa que o ver. Dr. José Cláudio abre mão de falar no 
Grande Expediente. Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra (conf. art. 137, I, do 
Regimento Interno), pelo prazo regimental de 25 minutos, a próxima oradora inscrita, ver.ª 
Amélia Naomi, que concede aparte, respectivamente, aos seguintes vers.: Juliana Fraga, 
Dulce Rita e Dr. José Cláudio. A seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de 
silêncio em homenagem póstuma à memória do sr. Adelson Tobias 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 17h17min. Para constar, lavrar-se-á 
esta ata que será arquivada depois de cumpridas as formalidades regimentais de praxe.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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