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TRIGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA 

09 DE JUNHO DE 2022 

 

PRESIDENTE: ROBERTINHO DA PADARIA 

SECRETÁRIO: MARCÃO DA ACADEMIA 

 
 

Aberta a sessão, às 16h28min, o sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede à 

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

LINO BISPO (PL), AMÉLIA NAOMI (PT), ZÉ LUÍS (PSD), ROBERTO CHAGAS (PL), 

JUVENIL SILVÉRIO (PSD), RAFAEL PASCUCCI (PTB), DR. JOSÉ CLÁUDIO 

(PSDB), MARCELO GARCIA (PTB), FERNANDO PETITI (MDB), ROBERTINHO DA 

PADARIA (CIDADANIA), ROBERTO DO ELEVEN (PSDB), JULIANA FRAGA (PT), 

DULCE RITA (PSDB), MARCÃO DA ACADEMIA (PSD) e WALTER HAYASHI (PSC). 

 

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

FARMÁCIA (UNIÃO BRASIL) – 16h30min; RENATO SANTIAGO (PSDB) – 16h32min; 

MILTON VIEIRA FILHO (REPUBLICANOS) – 16h32min; FABIÃO ZAGUEIRO 

(SOLIDARIEDADE) – 16h35min; DR. ELTON (PSC) – 16h44min; e THOMAZ 

HENRIQUE (NOVO) – 17h01min. 

 

 

Às 16h29min, 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. 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, por uma sessão, do Projeto de 
Lei nº 69/2019 constante do Processo nº 1949/2019, do ver. Roberto do Eleven, que 
autoriza o Poder Executivo a transferir um contingente da Guarda Civil Municipal para 
atuar como Guarda Municipal Escolar no Município de São José dos Campos; 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; Projeto 
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de Lei nº 308/2021 constante do Processo nº 6312/2021, do ver. Dr. Elton, que autoriza o 
Poder Executivo Municipal a instituir o programa Medicamento em Casa e dá outras 
providências; 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; 
Projeto de Lei nº 614/2021 constante do Processo nº 12864/2021, do ver. Marcão da 
Academia, que autoriza o Poder Executivo incluir na educação municipal o professor de 
apoio especializado em educação especial, para atender alunos com deficiência, 
transtorno global do desenvolvimento ou com altas habilidades e superdotação e dá 
outras providências; Projeto de Lei nº 34/2022 constante do Processo nº 1592/2022, do 
ver. Dr. José Cláudio, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a viabilizar a 
concessão do direito a um dia de folga anual às servidoras públicas municipais, para a 
realização de exames de controle de câncer; Projeto de Lei nº 114/2022 constante do 
Processo nº 4104/2022, do ver. Dr. Elton, que institui, no âmbito do Município de São José 
dos Campos, o mês Maio Furta-cor, dedicado às ações de conscientização, incentivo ao 
cuidado e promoção da saúde mental materna; e 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; e 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 150/2022 constante do Processo nº 4577/2022, da ver.ª Juliana Fraga, que altera a 
ementa e o artigo 1º do Projeto de Lei nº 150/2022; e, ainda pedido de inclusão para 
votação, em tramitação ordinária para apreciação em turno único, do Projeto de Lei nº 
145/2022 constante do Processo nº 4462/2022, da ver.ª Amélia Naomi, que denomina a 
rua 11 (Onze), do loteamento Vila Amélia, de rua Benedita Dias dos Santos; e o pedido de 
inclusão para votação do Requerimento nº 670/2022 constante do Processo nº 5530/2022, 
da ver.ª Amélia Naomi, da ver.ª Juliana Fraga e do ver. Zé Luís, que requer à Mesa 
Diretora da Câmara Municipal de São José dos Campos, conforme disposto nos artigos 
70 A, 70 B e seguintes, para a criação e constituição da Frente Parlamentar Contra a 
Privatização da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp. 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. Votação da tramitação dos 
substitutivos e da emenda protocolados fora do prazo e leitura – Rito Ordinário. Às 
16h39min tem início o processo de votação. Submetida à apreciação do Plenário foi 
aprovada por unanimidade a tramitação do Substitutivo nº 1, do ver. Fabião Zagueiro, 
ao Projeto de Lei nº 341/2021 constante do Processo nº 7050/2021, do ver. Fabião 
Zagueiro e do ver. Dr. José Cláudio, que autoriza o Poder Público Municipal a 
implementar a fototerapia medicamentosa na rede pública de saúde, como medida auxiliar 
e/ou alternativa no tratamento clínico e dá outras providências. Submetida à apreciação 
do Plenário foi aprovada por unanimidade a tramitação do Substitutivo nº 1, do ver. 
Renato Santiago, ao Projeto de Lei nº 157/2022 constante do Processo nº 4663/2022, do 
ver. Renato Santiago, que dispõe sobre o uso do DDD 012, preferencialmente nas linhas 
de telefonia que são utilizadas pela Rede Municipal de Saúde de São José dos Campos 
para agendamento de exames e consultas. 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 150/2022 constante do Processo nº 4577/2022, da ver.ª Juliana Fraga, 
que altera a ementa e o artigo 1º do Projeto de Lei nº 150/2022. O sr. secretário, ver. 
Marcão da Academia, procede à leitura dos substitutivos e da emenda, a saber: 
“Substitutivo nº 1, do ver. Fabião Zagueiro, ao Processo nº 7050/2021 – Projeto de Lei nº 
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341/2021, dos vers. Fabião Zagueiro e Dr. José Cláudio, autoriza o Poder Público 
Municipal a implementar a fototerapia medicamentosa na rede pública de saúde, como 
medida auxiliar e/ou alternativa no tratamento clínico e dá outras providências. 
Comissões: Justiça, Economia e Saúde. Rito Ordinário. Término do prazo para emendas: 
27/6/2022. Substitutivo nº 1, do ver. Renato Santiago, ao Processo nº 4663/2022 – Projeto 
de Lei nº 157/2022, do ver. Renato Santiago, dispõe sobre o uso do DDD 012, 
preferencialmente nas linhas de telefonia que são utilizadas pela Rede Municipal de 
Saúde de São José dos Campos para agendamento de exames e consultas. Comissões: 
Justiça e Economia. Rito Ordinário. Término do prazo para emendas: 27/6/2022. Emenda 
nº 1, da ver.ª Juliana Fraga, ao Processo nº 4577/2022 – Projeto de Lei nº 150/2022, da 
ver.ª Juliana Fraga, altera a ementa e o artigo 1º do Projeto de Lei nº 150/2022. 
Comissão: Justiça. Rito Ordinário”. Em exame proposituras em tramitação ordinária 
para apreciação em turno único. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 124/2022 
CONSTANTE DO PROCESSO Nº 4208/2022, da ver.ª Dulce Rita, que denomina a 
avenida 1, localizada no Loteamento Vila Amélia, de avenida Aristides José Colla 
Francisco. Ocupa a tribuna a ver.ª Dulce Rita. Encaminham a votação a ver.ª Amélia 
Naomi e o ver. Dr. José Cláudio. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. 
Justifica o voto o ver. Dr. Elton. Os trabalhos são suspensos. Reaberta a sessão, 
continuando na presidência o ver. ROBERTINHO DA PADARIA. EM DISCUSSÃO O 
PROJETO DE LEI Nº 531/2021 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 11231/2021, do ver. 
Renato Santiago, que autoriza o Poder Executivo a instituir o selo Amigo do Esporte. O sr. 
presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, informa que o processo possui dois 
substitutivos e que o Substitutivo nº 1 foi retirado pelo autor. Em votação o Substitutivo nº 
2. Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 51/2022 
CONSTANTE DO PROCESSO Nº 2250/2022, do ver. Roberto do Eleven, que denomina a 
rua Dois, localizada no bairro Santa Lucia 1 A, de rua Arlindo Pereira dos Santos. O sr. 
presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, informa que o processo possui duas 
emendas e que a Emenda nº 1 foi retirada pelo autor. Em votação a Emenda nº 2. 
Aprovada por unanimidade. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. EM 
DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 95/2022 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 
3617/2022, do ver. Juvenil Silvério, que denomina a rua Quatro, do Loteamento Capuava 
I, de Aurora Menezes Gomes da Silva. Em votação a Emenda nº 1. Aprovada por 
unanimidade. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO O 
PROJETO DE LEI Nº 96/2022 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 3618/2022, do ver. 
Juvenil Silvério, que denomina a rua Três, do Loteamento Capuava I, de Nilson Gomes da 
Silva. Em votação a Emenda nº 1. Aprovada por unanimidade. Em votação o Projeto. 
Aprovado por unanimidade. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 145/2022 
CONSTANTE DO PROCESSO Nº 4462/2022, da ver.ª Amélia Naomi, incluso na pauta, 
que denomina a rua 11 (Onze), do loteamento Vila Amélia, de rua Benedita Dias dos 
Santos. Manifesta-se no processo a ver.ª Amélia Naomi. Em votação o Projeto. Aprovado 
por unanimidade. A requerimento verbal formulado pelo ver. Zé Luís, o Plenário, 
consultado, aprova por unanimidade o pedido de inclusão para votação, em regime de 
urgência para apreciação em turno único, do 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; e o pedido de supressão da sessão 
ordinária do dia 16 de junho de 2022, em virtude do feriado de Corpus Christi (Req. nº 
671/2022 – Processo nº 5549/2022, do ver. Zé Luís). 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 
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Executivo, incluso na pauta, 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. Ocupam a tribuna, respectivamente, o ver. Lino Bispo, o ver. Dr. José 
Cláudio, o ver. Dr. Elton, que concede aparte à ver.ª Dulce Rita, e a ver.ª Juliana Fraga. O 
sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, informa que o processo possui oito 
emendas e que as Emendas nos 3, 6 e 7 foram retiradas pelos autores e as Emendas nos 
2, 4, 5 e 8 foram rejeitadas pelas Comissões. Em votação a Emenda nº 1. Aprovada por 
unanimidade. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. Justificam o voto a 
ver.ª Amélia Naomi, o ver. Lino Bispo, o ver. Walter Hayashi e a ver.ª Juliana Fraga. Em 
votação o Requerimento nº 670/2022 constante do Processo nº 5530/2022, da ver.ª 
Amélia Naomi, da ver.ª Juliana Fraga e do ver. Zé Luís, incluso na pauta, já citado. 
Aprovado por unanimidade. Às 19h46min encerra-se o processo de votação. Nada 
mais havendo a ser tratado, o sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA PADARIA, declara 
encerrada a presente sessão ordinária. Isto se deu às 19h46min. Para constar, lavrar-se-á 
esta ata que será arquivada depois de cumpridas as formalidades regimentais de praxe.-.-
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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