
 

 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
                           (ATA LEGAL)                                     1 

CMSJC-001 – 34ª Sessão Ordinária – 02.6.2022 

 

  

 

TRIGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA 

02 DE JUNHO DE 2022 

 

PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA e  

                         MARCÃO DA ACADEMIA 

SECRETÁRIO: MARCÃO DA ACADEMIA, 

                         RENATO SANTIAGO e 

                         MARCELO GARCIA 

 
 

Aberta a sessão, às 16h23min, o sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede à 

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

LUÍS (PSD), LINO BISPO (PL), ROBERTO DO ELEVEN (PSDB), ROBERTO CHAGAS 

(PL), MARCÃO DA ACADEMIA (PSD), RAFAEL PASCUCCI (PTB), MILTON VIEIRA 

FILHO (REPUBLICANOS), MARCELO GARCIA (PTB), ROBERTINHO DA PADARIA 

(CIDADANIA) e RENATO SANTIAGO (PSDB). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: THOMAZ HENRIQUE 

(NOVO) – 16h25min; JULIANA FRAGA (PT) – 16h25min; AMÉLIA NAOMI (PT) – 

16h27min; FERNANDO PETITI (MDB) – 16h29min; FABIÃO ZAGUEIRO 

(SOLIDARIEDADE) – 16h29min; JUVENIL SILVÉRIO (PSD) – 16h31min; DULCE RITA 

(PSDB) – 16h34min; JÚNIOR DA FARMÁCIA (UNIÃO BRASIL) – 16h34min; DR. JOSÉ 

CLÁUDIO (PSDB) – 16h34min; e WALTER HAYASHI (PSC) – 16h36min. 

 

 

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). 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. A requerimento verbal formulado pelo ver. Zé Luís, 
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, 
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por uma sessão, do Projeto de Lei nº 7/2021 constante do Processo nº 93/2021, do ver. Dr. 
José Cláudio, que autoriza o Poder Executivo a criar o Programa Farmácia Solidária e dá 
outras providências; do Projeto de Lei nº 205/2021 constante do Processo nº 4105/2021, do 
ver. Júnior da Farmácia, do ver. Dr. José Cláudio e do ver. Milton Vieira Filho, que autoriza 
o Poder Executivo a criar o CTD – Centro de Tratamento do Diabetes, e dá outras 
providências na forma da lei; do Projeto de Lei nº 253/2021 constante do Processo nº 
5521/2021, do ver. Júnior da Farmácia, que autoriza o Poder Executivo a criar a Faixa de 
Pedestres Inteligente no Município de São José dos Campos; do Projeto de Lei nº 457/2021 
constante do Processo nº 9646/2021, do ver. Rafael Pascucci, que autoriza o Poder 
Executivo a instituir o monitoramento dos poliesportivos através das câmeras do CSI (Centro 
de Segurança e Inteligência); do Projeto de Lei nº 459/2021 constante do Processo nº 
9686/2021, do ver. Rafael Pascucci, que autoriza o Poder Executivo a incluir o ensino da 
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), como disciplina curricular na Rede Municipal de Ensino 
de São José dos Campos; do Projeto de Lei nº 535/2021 constante do Processo nº 
11250/2021, do ver. Fabião Zagueiro, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa 
Municipal Afroempreendedor e dá outras providências; do Projeto de Lei nº 4/2022 constante 
do Processo nº 558/2022, do ver. Fernando Petiti, que dispõe sobre a responsabilidade dos 
condomínios residenciais do Município comunicarem ocorrências de violência doméstica e 
familiar contra mulheres, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência; e do 
Projeto de Lei nº 164/2022 constante do Processo nº 4786/2022, do ver. Júnior da Farmácia, 
que autoriza o Poder Executivo a instituir aplicativo que contenha dispositivo de pânico 
integrado ao sistema CSI (Centro de Segurança e Inteligência) e outros, a fim de auxiliar na 
patrulha Maria da Penha, e dá outras providências; o pedido de inclusão para leitura do 
Projeto de Lei nº 179/2022 constante do Processo nº 5282/2022, do ver. Roberto do Eleven, 
que denomina a viela localizada entre a rua Orlandino de Freitas e a rua Gyulo Bakos, altura 
do 124 e 140, Loteamento Campos de São José, de Viela Neusa Aparecida Rodrigues 
Quirino do Nascimento; do Projeto de Lei nº 180/2022 constante do Processo nº 5283/2022, 
do ver. Roberto do Eleven, que denomina a viela localizada entre a rua Pastor José Ferreira 
Rito e a avenida Antônio da Costa Nunes, altura do 181 e 189, Loteamento Campos de São 
José, de Viela Lourival Cordeiro de Lima; do Projeto de Lei nº 181/2022 constante do 
Processo nº 5294/2022, do ver. Thomaz Henrique, que proíbe a Prefeitura de São José dos 
Campos de realizar a contratação de profissionais do setor artístico musical, diretamente ou 
por meio de empresário exclusivo, sob justificativa de inexigibilidade de licitação, com valor 
que ultrapasse R$50.000,00 (cinquenta mil reais); e do Projeto de Lei nº 182/2022 constante 
do Processo nº 5315/2022, do ver. Marcão da Academia, que autoriza o Poder Executivo a 
instituir o Programa Não à Violência e às Drogas no âmbito do Município e dá outras 
providências; e, ainda, o pedido de inclusão para votação da tramitação da emenda 
protocolada fora do prazo e leitura: Emenda nº 1, do ver. Roberto do Eleven, ao Projeto de 
Lei nº 135/2022 constante do Processo nº 4360/2022, do ver. Roberto do Eleven, que altera 
a ementa e o art. 1º do Projeto de Lei nº 135/2022. Votação da tramitação do substitutivo 
e da emenda protocolados fora do prazo e leitura – Rito Ordinário. Às 16h37min 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 Processo nº 
11944/2021 – Projeto de Lei nº 566/2021, do ver. Renato Santiago, que dispõe sobre as 
atividades de locutor de ponto de vendas e animação em lojas do comércio em geral no 
Município de São José dos Campos e dá outras providências. Submetida à apreciação do 
Plenário foi aprovada por unanimidade a tramitação da Emenda nº 1, do ver. Roberto do 
Eleven, ao Projeto de Lei nº 135/2022 constante do Processo nº 4360/2022, do ver. Roberto 
do Eleven, que altera a ementa e o art. 1º do Projeto de Lei nº 135/2022. Assume a secretaria 
ad hoc dos trabalhos o ver. Renato Santiago. O sr. secretário ad hoc, ver. Renato Santiago, 
procede à leitura dos processos inclusos, além da leitura do substitutivo e da emenda, a 
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saber: “Processo nº 5282/2022 – Projeto de Lei nº 179/2022, do ver. Roberto do Eleven, 
denomina a viela localizada entre a rua Orlandino de Freitas e a rua Gyulo Bakos, altura do 
124 e 140, Loteamento Campos de São José, de Viela Neusa Aparecida Rodrigues Quirino 
do Nascimento. Comissão: Justiça – Rito Ordinário – Término do prazo para emendas: 
20/6/2022. Processo nº 5283/2022 – Projeto de Lei nº 180/2022, do ver. Roberto do Eleven, 
denomina a viela localizada entre a rua Pastor José Ferreira Rito e a avenida Antônio da 
Costa Nunes, altura do nº 181 e 189, Loteamento Campos de São José, de Viela Lourival 
Cordeiro de Lima. Comissão: Justiça – Rito Ordinário – Término do prazo para emendas: 
20/6/2022. Processo nº 5294/2022 – Projeto de Lei nº 181/2022, do ver. Thomaz Henrique, 
proíbe a Prefeitura de São José dos Campos de realizar a contratação de profissionais do 
setor artístico musical, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, sob a justificativa 
da inexigibilidade de licitação, com valor que ultrapasse R$50.000,00. Comissões: Justiça e 
Economia – Rito Ordinário – Término do prazo para emendas: 20/6/2022. Processo nº 
5315/2022 – Projeto de Lei nº 182/2022, do ver. Marcão da Academia, autoriza o Poder 
Executivo a instituir o Programa Não à Violência e às Drogas no âmbito do Município e dá 
outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Educação – Rito Ordinário – Término 
do prazo para emendas: 20/6/2022. Substitutivo nº 1, do ver. Renato Santiago, ao Processo 
nº 11944/2021 – Projeto de Lei nº 566/2021, do ver. Renato Santiago, dispõe sobre as 
atividades de locutor de ponto de vendas e animação em lojas do comércio em geral no 
Município de São José dos Campos e dá outras providências. Comissões: Justiça e 
Economia – Rito Ordinário – Término do prazo para emendas: 20/6/2022. E a Emenda nº 1, 
do ver. Roberto do Eleven, ao Processo nº 4360/2022 – Projeto de Lei 135/2022, do ver. 
Roberto do Eleven, altera a ementa e o art. 1º do Projeto de Lei nº 135/2022. Comissão: 
Justiça – Rito Ordinário”. Em exame propositura em regime de urgência para apreciação 
em turno único. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 8/2022 
CONSTANTE DO PROCESSO Nº 5243/2022, do Poder Executivo, que altera as Tabelas de 
Vencimento dos Professores da Rede de Ensino Municipal, constantes do Anexo I da Lei nº 
3.147, de 13 de junho de 1986, e do Anexo I da Lei Complementar nº 454, de 8 de dezembro 
de 2011, e dá outras providências. O ver. Walter Hayashi solicita prazo de emenda. O sr. 
presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, informa que a votação do projeto está 
prejudicada. Os trabalhos são suspensos. Reaberta a sessão, continuando na presidência 
o ver. ROBERTINHO DA PADARIA, e assume a secretaria dos trabalhos o ver. Marcão da 
Academia. A requerimento verbal formulado pelo ver. Zé Luís, o Plenário, consultado, 
aprova por unanimidade o pedido de adiamento, por uma sessão, do Projeto de Lei nº 
341/2021 constante do Processo nº 7050/2021, 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; e do Projeto de Lei nº 574/2021 constante do Processo 
nº 12111/2021, do ver. Dr. José Cláudio, que autoriza a criação do curso pré-vestibular para 
pessoas de baixa renda pela Prefeitura Municipal de São José dos Campos e dá outras 
providências; e, ainda, o pedido de inversão de pauta do Projeto de Lei nº 78/2022 constante 
do Processo nº 3043/2022, do ver. Robertinho da Padaria, que denomina a rua Vinte (20), 
do Loteamento Conjunto Habitacional Dom Pedro II, de rua Nidelcia Aparecida Silva Pinto. 
Assume a presidência o ver. MARCÃO DA ACADEMIA, que dá continuidade aos trabalhos, 
e assume a secretaria dos trabalhos o ver. Marcelo Garcia. Em exame proposituras em 
tramitação ordinária para apreciação em turno único. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE 
LEI Nº 78/2022 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 3043/2022, do ver. Robertinho da Padaria, 
que denomina a rua Vinte (20) do Loteamento Conjunto Habitacional Dom Pedro II, de rua 
Nidelcia Aparecida Silva Pinto. Ocupa a tribuna o ver. Robertinho da Padaria, que concede 
aparte ao ver. Zé Luís. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. EM 
DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 204/2021 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3200320032003400300037003A00540052004100, 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 
                           (ATA LEGAL)                                     4 

CMSJC-001 – 34ª Sessão Ordinária – 02.6.2022 

 

4098/2021, do ver. Marcelo Garcia, que autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa de 
Vacinação Domiciliar em Pessoas com Deficiência e Obesidade Mórbida. Ocupa a tribuna o 
ver. Marcelo Garcia. Em votação a Emenda nº 1. Aprovada por unanimidade. Em votação 
o Projeto. Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 85/2022 
CONSTANTE DO PROCESSO Nº 3163/2022, do ver. Fernando Petiti, que declara de 
Utilidade Pública Municipal a Associação dos Pioneiros e Veteranos da Embraer. Em votação 
o Projeto. Aprovado por unanimidade. Às 18h21min encerra-se o processo de votação. 
Passou-se ao horário destinado ao Grande Expediente. O sr. presidente, ver. MARCÃO DA 
ACADEMIA, informa que o ver. Roberto do Eleven e o ver. Zé Luís abrem mão de falar no 
Grande Expediente. A seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em 
homenagem póstuma à memória das sr.as Byanca Fortunato e Eliana de Oliveira; dos srs. 
Cláudio Jorge Fernandez Miscovich, Pedro Antunes da Silva e Artur Alves Pinheiro; e do sr. 
Célio e da sr.ªAndreia. Nada mais havendo a ser tratado, o sr. presidente, ver. MARCÃO DA 
ACADEMIA, declara encerrada a presente sessão ordinária. Isto se deu às 18h26min. Para 
constar, lavrar-se-á esta ata que será arquivada depois de cumpridas as formalidades 
regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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