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OCTOGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA 

09 DE DEZEMBRO DE 2021 

 

PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA 

SECRETÁRIO: MARCÃO DA ACADEMIA 
 

 

Aberta a sessão, às 16h30min, o sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede à 

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

LUÍS (PSD), DR. JOSÉ CLÁUDIO (PSDB), LINO BISPO (PL), JUVENIL SILVÉRIO 

(PSDB), MARCELO GARCIA (PTB), ROBERTO DO ELEVEN (PSDB), MARCÃO DA 

ACADEMIA (DEMOCRATAS), JULIANA FRAGA (PT), FABIÃO ZAGUEIRO 

(SOLIDARIEDADE), RAFAEL PASCUCCI (PTB), ROBERTINHO DA PADARIA 

(CIDADANIA) e RENATO SANTIAGO (PSDB). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: JÚNIOR DA 

FARMÁCIA (PSL) – 16h34min; DULCE RITA (PSDB) – 16h35min; DR. ELTON (MDB) 

– 16h39min; MILTON VIEIRA FILHO (REPUBLICANOS) – 16h39min; ROBERTO 

CHAGAS (PL) – 16h40min; FERNANDO PETITI (MDB) – 16h43min; AMÉLIA NAOMI 

(PT) – 16h47min; e WALTER HAYASHI (PSC) – 16h48min. 

 

 

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). Os 
trabalhos são suspensos. Reaberta a sessão, continuando na presidência o ver. 
ROBERTINHO DA PADARIA. 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 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 no 341/2021 constante do Processo no 7050/2021, 
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do ver. Fabião Zagueiro e do ver. Dr. José Cláudio, que dispõe sobre a implementação da 
Fototerapia Medicamentosa em toda Rede Municipal de Saúde, como medida auxiliar e/ou 
alternativa no tratamento clínico dos nossos munícipes, na forma que menciona; 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 539/2021 
constante do Processo no 11282/2021, do ver. Dr. José Cláudio, que autoriza a Prefeitura 
Municipal a implantar o dispositivo denominado Bueiro Inteligente; e do Projeto de Lei no 
541/2021 constante do Processo no 11289/2021, do ver. Walter Hayashi, que autoriza o 
Poder Executivo na permissão da edificação de um Espaço Multiuso de Comércio, 
Serviços e Estacionamento, em área pública, e dá outras providências; e, ainda, o pedido 
de inclusão para leitura do Projeto de Lei no 648/2021 constante do Processo no 

13302/2021, do ver. Fernando Petiti, que denomina a Estrada Taquari, conhecida por 
Estrada Pinheirinho, de Estrada José Vilela (Zé Vilela); e do Projeto de Decreto Legislativo 
no 23/2021 constante do Processo no 13341/2021, do ver. Lino Bispo, que concede o 
Título de Cidadão Joseense ao sr. Chaim Zaher; o pedido de inclusão para votação, 
regime de urgência para apreciação em turno único, do Projeto de Lei no 606/2021 
constante do Processo no 12705/2021, do  Poder Executivo, que autoriza o Município, por 
intermédio da Secretaria de Educação e Cidadania, a celebrar Termo de Colaboração 
com a entidade Centro Promocional de Eugênio de Melo – Cepem, objetivando o 
desenvolvimento do Centro de Educação Infantil – Cedin – Ana Maria de Arruda Pereira, 
no bairro Jardim São José II, para atendimento de crianças de zero a cinco anos de idade, 
filhos de mães com atividades remuneradas e de baixa renda, e dá outras providências; 
do Projeto de Lei no 607/2021 constante do Processo no 12706/2021, do Poder Executivo, 
que autoriza o Município, por intermédio da Secretaria de Educação e Cidadania, a 
celebrar Termo de Colaboração com a entidade Associação Beneficente Social e 
Educacional Lírios do Campo, objetivando o desenvolvimento do Centro de Educação 
Infantil – Cedin – Prof.a Maria de Lourdes Constantino, no bairro Novo Horizonte, para 
atendimento de crianças de zero a cinco anos de idade, filhos de mães com atividades 
remuneradas e de baixa renda, e dá outras providências; do Projeto de Lei no 608/2021 
constante do Processo no 12707/2021, do Poder Executivo, que autoriza o Município, por 
intermédio da Secretaria de Educação e Cidadania, a celebrar Termo de Colaboração 
com a entidade Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo, 
objetivando o desenvolvimento do Centro de Educação Infantil – Cedin – João Lopes 
Simões, no bairro Jardim Oriental, para atendimento de crianças de zero a cinco anos de 
idade, filhos de mães com atividades remuneradas e de baixa renda, e dá outras 
providências; do Projeto de Lei Complementar no 18/2021 constante do Processo no 

12771/2021, do Poder Executivo, que altera a Lei Complementar no 272, de 18 de 
dezembro de 2003, e suas alterações, que “Dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza – ISSQN.”; do Projeto de Lei Complementar no 19/2021 constante do 
Processo no 12772/2021, do Poder Executivo, que disciplina, no Município de São José 
dos Campos, a emissão do Atestado de Regularidade e altera a Lei no 2.252, de 21 de 
dezembro de 1979; do Projeto de Lei no 618/2021 constante do Processo no 12883/2021, 
do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de 
Educação e Cidadania, a celebrar Termo de Colaboração com a entidade Associação 
Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo, objetivando o desenvolvimento do 
Centro de Educação Infantil – Cedin Prof.a Helena Ferreira, no bairro Jardim Jussara, para 
atendimento de crianças de zero a cinco anos de idade, filhos de mães com atividades 
remuneradas e de baixa renda, e dá outras providências; do Projeto de Lei no 623/2021 
constante do Processo no 13082/2021, do Poder Executivo, que autoriza o Município, por 
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intermédio da Secretaria de Educação e Cidadania, a celebrar Termo de Colaboração 
com a entidade Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos, objetivando o 
desenvolvimento do Centro de Educação Infantil Maroca Veneziani, no Loteamento Alto 
da Ponte, para atendimento de crianças de zero a cinco anos de idade, filhos de mães 
com atividades remuneradas e de baixa renda, e dá outras providências; do Projeto de Lei 
no 624/2021 constante do Processo no 13083/2021, do Poder Executivo, que autoriza o 
Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Educação e Cidadania, a celebrar 
Termo de Colaboração com a entidade Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos, 
objetivando o desenvolvimento do Centro de Educação Infantil Joana Mattar de Oliveira, 
no Loteamento Parque Industrial, para atendimento de crianças de zero a cinco anos de 
idade, filhos de mães com atividades remuneradas e de baixa renda, e dá outras 
providências; do Projeto de Lei no 625/2021 constante do Processo no 13084/2021, do 
Poder Executivo, que autoriza o Município, por intermédio da Secretaria de Educação e 
Cidadania, a celebrar Termo de Colaboração com a entidade Vila de Assistência e 
Proteção dos Indivíduos, objetivando o desenvolvimento do Centro de Educação Infantil 
Fernando Tão de Azevedo, no Loteamento Jardim Satélite, para atendimento de crianças 
de zero a cinco anos de idade, filhos de mães com atividades remuneradas e de baixa 
renda, e dá outras providências; do Projeto de Lei no 626/2021 constante do Processo no 

13085/2021, do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo, por intermédio da 
Secretaria de Educação e Cidadania, a celebrar Termo de Colaboração com a entidade 
Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos, objetivando o desenvolvimento do Centro 
de Educação Infantil Dom Pedro de Alcântara, no Loteamento Dom Pedro I, para 
atendimento de crianças de zero a cinco anos de idade, filhos de mães com atividades 
remuneradas e de baixa renda, e dá outras providências; do Projeto de Lei no 627/2021 
constante do Processo no 13086/2021, do Poder Executivo, que autoriza o Município, por 
intermédio da Secretaria de Educação e Cidadania, a celebrar Termo de Colaboração 
com a entidade Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos, objetivando o 
desenvolvimento do Centro de Educação Infantil Professora Dimeia Maria Ferreira Diniz 
Endo, no Loteamento Campo dos Alemães, para atendimento de crianças de zero a cinco 
anos de idade, filhos de mães com atividades remuneradas e de baixa renda, e dá outras 
providências; do Projeto de Lei no 628/2021 constante do Processo no 13091/2021, do 
Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de 
Educação e Cidadania, a celebrar Termo de Colaboração com a entidade Instituto Social 
e Educacional Adonai, objetivando o desenvolvimento do Centro de Educação Infantil 
Marilda Ferreira de Brito Barros Pereira, no Loteamento Valparaíba, para atendimento de 
crianças de zero a cinco anos de idade, filhos de mães com atividades remuneradas e de 
baixa renda, e dá outras providências; do Projeto de Lei no 629/2021 constante do 
Processo no 13094/2021, do Poder Executivo, que autoriza o Município, por intermédio da 
Secretaria de Educação e Cidadania, a celebrar Termo de Colaboração com a entidade 
Instituto Social e Educacional Adonai, objetivando o desenvolvimento do Centro de 
Educação Infantil Maria Aparecida da Silva Souza, no Loteamento Pousada do Vale, para 
atendimento de crianças de zero a cinco anos de idade, filhos de mães com atividades 
remuneradas e de baixa renda, e dá outras providências; do Projeto de Lei no 630/2021 
constante do Processo no 13095/2021, do Poder Executivo, que autoriza o Município, por 
intermédio da Secretaria de Educação e Cidadania, a celebrar Termo de Colaboração 
com a entidade Instituto Social e Educacional Adonai, objetivando o desenvolvimento do 
Centro de Educação Infantil Professora Ânjela Maria de Souza Alves, no Loteamento 
Jardim Morumbi, para atendimento de crianças de zero a cinco anos de idade, filhos de 
mães com atividades remuneradas e de baixa renda, e dá outras providências; do Projeto 
de Lei no 631/2021 constante do Processo no 13096/2021, do Poder Executivo, que 
autoriza o Município, por intermédio da Secretaria de Educação e Cidadania, a celebrar 
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Termo de Colaboração com a entidade Centro Promocional de Eugênio de Melo, 
objetivando o desenvolvimento do Centro de Educação Infantil Armilinda Locatelli de 
Macedo, no Loteamento Vila Tesouro, para atendimento de crianças de zero a cinco anos 
de idade, filhos de mães com atividades remuneradas e de baixa renda, e dá outras 
providências; do Projeto de Lei no 632/2021 constante do Processo no 13097/2021, do 
Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de 
Educação e Cidadania, a celebrar Termo de Colaboração com a entidade Associação 
Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo, objetivando o desenvolvimento do 
Centro de Educação Infantil Flávio Lenzi, no Loteamento Vila Tatetuba, para atendimento 
de crianças de zero a cinco anos de idade, filhos de mães com atividades remuneradas e 
de baixa renda, e dá outras providências; e do Projeto de Lei no 634/2021 constante do 
Processo no 13100/2021,  do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo, por 
intermédio da Secretaria de Educação e Cidadania, a celebrar Termo de Colaboração 
com a entidade Instituto Social e Educacional Adonai, objetivando o desenvolvimento do 
Centro de Educação Infantil Prof.a Eliana de Oliveira Santos Cruz, no bairro Residencial 
Armando Moreira Righi, para atendimento de crianças de zero a cinco anos de idade, 
filhos de mães com atividades remuneradas e de baixa renda, e dá outras providências; e 
o pedido de inversão de pauta para que seja votado, primeiramente, o Projeto de Lei no 

635/2021 constante do Processo no 13109/2021, do Poder Executivo, que desafeta a área 
de domínio público municipal que especifica, classifica-a como bem dominical, autoriza o 
Município a doá-la à Associação Virgem de Guadalupe 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 13302/2021 – Projeto de Lei no 648/2021, do ver. 
Fernando Petiti, denomina a Estrada Taquari, conhecida por Estrada Pinheirinho, de 
Estrada José Vilela (Zé Vilela). Comissão: Justiça – Rito Ordinário – Término do prazo 
para emendas: 03/2/2022. Processo no 13341/2021 – Projeto de Decreto Legislativo no 

23/2021, do ver. Lino Bispo, concede o Título de Cidadão Joseense ao sr. Chaim Zaher. 
Comissão: Justiça – Rito Ordinário – Término do prazo para emendas: 03/2/2022.” Em 
exame proposituras em regime de urgência para apreciação em turno único. EM 
DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI No 635/2021 CONSTANTE DO PROCESSO No 
13109/2021, do Poder Executivo, que desafeta a área de domínio público municipal que 
especifica, classifica-a como bem dominical, autoriza o Município a doá-la à Associação 
Virgem de Guadalupe e dá outras providências. Ocupa a tribuna o ver. Juvenil Silvério, 
que concede aparte ao ver. Zé Luís. Às 17h02min inicia-se o processo de votação. Em 
votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI 
No 572/2021 CONSTANTE DO PROCESSO No 12034/2021, do Poder Executivo, que 
institui o Conselho Municipal da Cultura da Paz de São José dos Campos e dá outras 
providências. Não havia orador inscrito. O sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA 
PADARIA, informa que o processo em discussão possui três emendas, sendo que as 1 e 
2 foram rejeitadas pelas Comissões. Em votação a Emenda no 3, da Comissão de 
Justiça, Redação e Direitos Humanos. Aprovada por unanimidade. Em votação o 
Projeto. Aprovado por unanimidade. Os trabalhos são suspensos. Reaberta a sessão, 
continuando na presidência o ver. ROBERTINHO DA PADARIA. A requerimento verbal 
formulado pelo ver. Juvenil Silvério, o Plenário, consultado, aprova por unanimidade o 
pedido de prorrogação da sessão por 90 minutos (conf. art. 88, § 6º, do Regimento 
Interno). EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI No 606/2021 CONSTANTE DO 
PROCESSO No 12705/2021, incluso na pauta, do Poder Executivo, que autoriza o 
Município, por intermédio da Secretaria de Educação e Cidadania, a celebrar Termo de 
Colaboração com a entidade Centro Promocional de Eugênio de Melo – Cepem, 
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objetivando o desenvolvimento do Centro de Educação Infantil – Cedin – Ana Maria de 
Arruda Pereira, no bairro Jardim São José II, para atendimento de crianças de zero a 
cinco anos de idade, filhos de mães com atividades remuneradas e de baixa renda, e dá 
outras providências. Não havia orador inscrito. Em votação a Emenda no 1. Aprovada por 
unanimidade. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade.  EM DISCUSSÃO O 
PROJETO DE LEI NO 607/2021 CONSTANTE DO PROCESSO NO 12706/2021, incluso na 
pauta, do Poder Executivo, que autoriza o Município, por intermédio da Secretaria de 
Educação e Cidadania, a celebrar Termo de Colaboração com a entidade Associação 
Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo, objetivando o desenvolvimento do 
Centro de Educação Infantil – Cedin – Prof.a Maria de Lourdes Constantino, no bairro 
Novo Horizonte, para atendimento de crianças de zero a cinco anos de idade, filhos de 
mães com atividades remuneradas e de baixa renda, e dá outras providências. Não havia 
orador inscrito. Em votação a Emenda no 1. Aprovada por unanimidade. Em votação o 
Projeto. Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI NO 

608/2021 CONSTANTE DO PROCESSO NO 12707/2021, incluso na pauta, do Poder 
Executivo, que autoriza o Município, por intermédio da Secretaria de Educação e 
Cidadania, a celebrar Termo de Colaboração com a entidade Associação Beneficente 
Social e Educacional Lírios do Campo, objetivando o desenvolvimento do Centro de 
Educação Infantil – Cedin – João Lopes Simões, no bairro Jardim Oriental, para 
atendimento de crianças de zero a cinco anos de idade, filhos de mães com atividades 
remuneradas e de baixa renda, e dá outras providências. Não havia orador inscrito. Em 
votação a Emenda no 1. Aprovada por unanimidade. Em votação o Projeto. Aprovado 
por unanimidade. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR NO 18/2021 
CONSTANTE DO PROCESSO NO 12771/2021, incluso na pauta, do Poder Executivo, que 
altera a Lei Complementar no 272, de 18 de dezembro de 2003, e suas alterações, que 
“Dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN.”. Não havia 
orador inscrito. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade.  A requerimento 
verbal formulado pelo ver. Juvenil Silvério, o Plenário, consultado, aprova por 
unanimidade o pedido de adiamento, por uma sessão, do Projeto de Lei Complementar 
no 19/2021 constante do Processo no 12772/2021,  do Poder Executivo, já citado. EM 
DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI NO 618/2021 CONSTANTE DO PROCESSO NO 

12883/2021, incluso na pauta, do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo, por 
intermédio da Secretaria de Educação e Cidadania, a celebrar Termo de Colaboração 
com a entidade Associação Beneficente Social e Educacional Lírios do Campo, 
objetivando o desenvolvimento do Centro de Educação Infantil – Cedin Prof.a Helena 
Ferreira, no bairro Jardim Jussara, para atendimento de crianças de zero a cinco anos de 
idade, filhos de mães com atividades remuneradas e de baixa renda, e dá outras 
providências. Não havia orador inscrito. Em votação a Emenda no 1. Aprovada por 
unanimidade. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO O 
PROJETO DE LEI NO 623/2021 CONSTANTE DO PROCESSO NO 13082/2021, incluso na 
pauta, do Poder Executivo, que autoriza o Município, por intermédio da Secretaria de 
Educação e Cidadania, a celebrar Termo de Colaboração com a entidade Vila de 
Assistência e Proteção dos Indivíduos, objetivando o desenvolvimento do Centro de 
Educação Infantil Maroca Veneziani, no Loteamento Alto da Ponte, para atendimento de 
crianças de zero a cinco anos de idade, filhos de mães com atividades remuneradas e de 
baixa renda, e dá outras providências. Não havia orador inscrito. Em votação a Emenda no 

1. Aprovada por unanimidade. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. EM 
DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI NO 624/2021 CONSTANTE DO PROCESSO NO 

13083/2021, incluso na pauta, do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo, por 
intermédio da Secretaria de Educação e Cidadania, a celebrar Termo de Colaboração 
com a entidade Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos, objetivando o 
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desenvolvimento do Centro de Educação Infantil Joana Mattar de Oliveira, no Loteamento 
Parque Industrial, para atendimento de crianças de zero a cinco anos de idade, filhos de 
mães com atividades remuneradas e de baixa renda, e dá outras providências. Não havia 
orador inscrito. Em votação a Emenda no 1. Aprovada por unanimidade. Em votação o 
Projeto. Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI NO 

625/2021 CONSTANTE DO PROCESSO NO 13084/2021, incluso na pauta, do Poder 
Executivo, que autoriza o Município, por intermédio da Secretaria de Educação e 
Cidadania, a celebrar Termo de Colaboração com a entidade Vila de Assistência e 
Proteção dos Indivíduos, objetivando o desenvolvimento do Centro de Educação Infantil 
Fernando Tão de Azevedo, no Loteamento Jardim Satélite, para atendimento de crianças 
de zero a cinco anos de idade, filhos de mães com atividades remuneradas e de baixa 
renda, e dá outras providências. Não havia orador inscrito.  Em votação a Emenda no 1. 
Aprovada por unanimidade. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. EM 
DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI NO 626/2021 CONSTANTE DO PROCESSO NO 

13085/2021, incluso na pauta, do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo, por 
intermédio da Secretaria de Educação e Cidadania, a celebrar Termo de Colaboração 
com a entidade Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos, objetivando o 
desenvolvimento do Centro de Educação Infantil Dom Pedro de Alcântara, no Loteamento 
Dom Pedro I, para atendimento de crianças de zero a cinco anos de idade, filhos de mães 
com atividades remuneradas e de baixa renda, e dá outras providências. Não havia orador 
inscrito. Em votação a Emenda no 1. Aprovada por unanimidade. Em votação o Projeto. 
Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI NO 627/2021 
CONSTANTE DO PROCESSO NO 13086/2021, incluso na pauta, do Poder Executivo, que 
autoriza o Município, por intermédio da Secretaria de Educação e Cidadania, a celebrar 
Termo de Colaboração com a entidade Vila de Assistência e Proteção dos Indivíduos, 
objetivando o desenvolvimento do Centro de Educação Infantil Professora Dimeia Maria 
Ferreira Diniz Endo, no Loteamento Campo dos Alemães, para atendimento de crianças 
de zero a cinco anos de idade, filhos de mães com atividades remuneradas e de baixa 
renda, e dá outras providências. Não havia orador inscrito. Em votação a Emenda no 1. 
Aprovada por unanimidade. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. EM 
DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI NO 628/2021 CONSTANTE DO PROCESSO NO 

13091/2021, incluso na pauta, do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo, por 
intermédio da Secretaria de Educação e Cidadania, a celebrar Termo de Colaboração 
com a entidade Instituto Social e Educacional Adonai, objetivando o desenvolvimento do 
Centro de Educação Infantil Marilda Ferreira de Brito Barros Pereira, no Loteamento 
Valparaíba, para atendimento de crianças de zero a cinco anos de idade, filhos de mães 
com atividades remuneradas e de baixa renda, e dá outras providências. Não havia orador 
inscrito.  Em votação a Emenda no 1. Aprovada por unanimidade. Em votação o Projeto. 
Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI NO 629/2021 
CONSTANTE DO PROCESSO NO 13094/2021, incluso na pauta, do Poder Executivo, que 
autoriza o Município, por intermédio da Secretaria de Educação e Cidadania, a celebrar 
Termo de Colaboração com a entidade Instituto Social e Educacional Adonai, objetivando 
o desenvolvimento do Centro de Educação Infantil Maria Aparecida da Silva Souza, no 
Loteamento Pousada do Vale, para atendimento de crianças de zero a cinco anos de 
idade, filhos de mães com atividades remuneradas e de baixa renda, e dá outras 
providências. Não havia orador inscrito. Em votação a Emenda no 1. Aprovada por 
unanimidade. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO O 
PROJETO DE LEI NO 630/2021 CONSTANTE DO PROCESSO NO 13095/2021, incluso na 
pauta, do Poder Executivo, que autoriza o Município, por intermédio da Secretaria de 
Educação e Cidadania, a celebrar Termo de Colaboração com a entidade Instituto Social 
e Educacional Adonai, objetivando o desenvolvimento do Centro de Educação Infantil 
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Professora Ânjela Maria de Souza Alves, no Loteamento Jardim Morumbi, para 
atendimento de crianças de zero a cinco anos de idade, filhos de mães com atividades 
remuneradas e de baixa renda, e dá outras providências. Não havia orador inscrito. Em 
votação a Emenda no 1. Aprovada por unanimidade. Em votação o Projeto. Aprovado 
por unanimidade. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI NO 631/2021 CONSTANTE DO 
PROCESSO NO 13096/2021, incluso na pauta, do Poder Executivo, que autoriza o 
Município, por intermédio da Secretaria de Educação e Cidadania, a celebrar Termo de 
Colaboração com a entidade Centro Promocional de Eugênio de Melo, objetivando o 
desenvolvimento do Centro de Educação Infantil Armilinda Locatelli de Macedo, no 
Loteamento Vila Tesouro, para atendimento de crianças de zero a cinco anos de idade, 
filhos de mães com atividades remuneradas e de baixa renda, e dá outras providências. 
Não havia orador inscrito. Em votação a Emenda no 1. Aprovada por unanimidade. Em 
votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI 
NO 632/2021 CONSTANTE DO PROCESSO NO 13097/2021, incluso na pauta, do Poder 
Executivo, que autoriza o Poder Executivo, por intermédio da Secretaria de Educação e 
Cidadania, a celebrar Termo de Colaboração com a entidade Associação Beneficente 
Social e Educacional Lírios do Campo, objetivando o desenvolvimento do Centro de 
Educação Infantil Flávio Lenzi, no Loteamento Vila Tatetuba, para atendimento de 
crianças de zero a cinco anos de idade, filhos de mães com atividades remuneradas e de 
baixa renda, e dá outras providências. Não havia orador inscrito. Em votação a Emenda no 

1. Aprovada por unanimidade. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. EM 
DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI NO 634/2021 CONSTANTE DO PROCESSO NO 

13100/2021, incluso na pauta, do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo, por 
intermédio da Secretaria de Educação e Cidadania, a celebrar Termo de Colaboração 
com a entidade Instituto Social e Educacional Adonai, objetivando o desenvolvimento do 
Centro de Educação Infantil Prof.a Eliana de Oliveira Santos Cruz, no bairro Residencial 
Armando Moreira Righi, para atendimento de crianças de zero a cinco anos de idade, 
filhos de mães com atividades remuneradas e de baixa renda, e dá outras providências. 
Não havia orador inscrito. Em votação a Emenda no 1. Aprovada por unanimidade. Em 
votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. Votação da tramitação do substitutivo 
protocolado fora do prazo e leitura – Rito Ordinário. Submetida à apreciação do 
Plenário foi aprovada por unanimidade a tramitação do Substitutivo no 1, do ver. Renato 
Santiago, ao Projeto de Lei no 505/2021 constante do Processo no 10732/2021, do ver. 
Renato Santiago, que autoriza o Poder Executivo a criar o Centro de Referência de 
Política de Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres. O sr. secretário, ver. Marcão 
da Academia, procede a leitura do substitutivo a saber: “Substitutivo no 1, do ver. Renato 
Santiago, ao Processo no 10732/2021 – Projeto de Lei no 505/2021, do ver. Renato 
Santiago, autoriza o Poder Executivo a criar o Centro de Referência de Política de 
Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres. Comissões: Justiça, Economia e 
Promoção Social – Rito Ordinário – Término do prazo para emendas: 03/2/2022”. Em 
exame proposituras em tramitação ordinária para apreciação em turno único. EM 
DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI No 278/2020 CONSTANTE DO PROCESSO No 
6846/2020, do ver. Marcão da Academia, que denomina a Escola Municipal de Ensino 
Fundamental – Emef, localizada na rua Santarém s/n – bairro Parque Industrial, de Escola 
Municipal de Ensino Fundamental – Emef Prof.a Francisca Paula de Jesus Nogueira 
Lopes. Ocupa a tribuna o ver. Marcão da Academia. Em votação a Emenda no 1. 
Aprovada por unanimidade. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. A 
requerimento verbal formulado pelo ver. Juvenil Silvério, o Plenário, consultado, aprova 
por unanimidade o pedido de inclusão para leitura da Emenda no 5, do ver. Robertinho 
da Padaria e outros vers., ao Projeto de Lei Complementar no 19/2021 constante do 
Processo no 12772/2021, do Poder Executivo, que disciplina, no Município de São José 
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dos Campos, a emissão do Atestado de Regularidade e altera a Lei nº 2.252, de 21 de 
dezembro de 1979. O sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede a leitura da 
emenda a saber: “Emenda no 5/2021, do ver. Robertinho da Padaria e com coautoria do 
ver. Dr. Elton, do ver. Dr. José Cláudio, da ver.a Dulce Rita, do ver. Fabião Zagueiro, do 
ver. Fernando Petiti, do ver. Juvenil Silvério, do ver. Júnior da Farmácia, do ver. Lino 
Bispo, do ver. Marcão da Academia, do ver. Marcelo Garcia, do ver. Milton Vieira Filho, do 
ver. Rafael Pascucci, do ver. Renato Santiago, do  ver. Roberto Chagas, do ver. Roberto 
do Eleven, do ver. Walter Hayashi e do ver. Zé Luís, ao Processo 12772/2021 – Projeto de 
Lei Complementar no 19/2021, do Poder Executivo, disciplina, no Município de São José 
dos Campos, a emissão do Atestado de Regularidade e altera a Lei nº 2.252, de 21 de 
dezembro de 1979. Comissões: Justiça, Economia e Obras. Rito Urgente.” EM 
DISCUSSÃO O 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. Não havia orador inscrito. Em 
votação o Substitutivo no 1. Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO O PROJETO 
DE LEI No 547/2021 CONSTANTE DO PROCESSO No 11433/2021, do ver. Marcão da 
Academia, que autoriza o Poder Executivo a criar um Programa de Incentivo ao Turismo 
Religioso no âmbito do Município e dá outras providências. Ocupa a tribuna o ver. Marcão 
da Academia. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO O 
PROJETO DE LEI No 567/2021 CONSTANTE DO PROCESSO No 11959/2021, do ver. 
Walter Hayashi, que denomina a área verde, localizada entre as duas avenidas Jorge 
Zarur, altura do nº 531, no bairro Vila Ema, de Área Verde Michel El Khouri. Ocupa a 
tribuna o ver. Walter Hayashi. Em votação a Emenda no 1. Aprovada por unanimidade.  
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. Justifica o voto o ver. Walter 
Hayashi. Às 21h09min encerra-se o processo de votação. Passou-se ao horário 
destinado ao Grande Expediente. O ver. Zé Luís, inscrito para o Grande Expediente, 
informa que abre mão de sua fala. A seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto 
de silêncio em homenagem póstuma à memória do sr. José Ribeiro Diniz de Alcântara. 
Nada mais havendo a ser tratado, o sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, 
declara encerrada a presente sessão ordinária. Isto se deu às 21h11min. Para constar, 
lavrar-se-á esta ata que será arquivada depois de cumpridas as formalidades regimentais 
de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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