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QUINQUAGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA
DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA
15 DE SETEMBRO 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.:
AMÉLIA NAOMI (PT), ROBERTO CHAGAS (PL), ZÉ LUÍS (PSD), LINO BISPO (PL),
MARCELO GARCIA (PTB), ROBERTO DO ELEVEN (PSDB), DR. JOSÉ CLÁUDIO
(PSDB), JUVENIL SILVÉRIO (PSD), FERNANDO PETITI (MDB), RAFAEL PASCUCCI
(PTB), MARCÃO DA ACADEMIA (PSD), THOMAZ HENRIQUE (NOVO), JÚNIOR DA
FARMÁCIA (UNIÃO BRASIL), JULIANA FRAGA (PT), RENATO SANTIAGO (PSDB),
ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA) e MILTON VIEIRA FILHO
(REPUBLICANOS).
Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: FABIÃO

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 2/2018 constante do Processo nº 68/2018, da ver.ª Dulce Rita, que dispõe sobre a
instalação de caixas eletrônicos em altura reduzida nas agências bancárias do Município
de São José dos Campos 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
615/2021 constante do Processo nº 12865/2021, do ver. Júnior da Farmácia, que dispõe
sobre a criação do serviço público de Loteria no Município de São José dos Campos; do
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ZAGUEIRO (SOLIDARIEDADE) – 16h30min; e DULCE RITA (PSDB) – 16h31min.
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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; do Projeto de Lei nº 35/2022 constante do Processo nº 1593/2022, do
ver. Dr. José Cláudio, que autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir o Fundo
Municipal de Combate à Fome, no âmbito do Município de São José dos Campos e dá
outras providências; e do Projeto de Lei nº 172/2022 constante do Processo nº 5237/2022,
do ver. Marcão da Academia, que autoriza o Poder Executivo criar o Programa Ficha
Limpa nas Creches e Escolas, no Município de São José dos Campos e dá outras
providencias; e, ainda, o pedido de inclusão para leitura do Projeto de Lei nº 309/2022
constante do Processo nº 8873/2022, do ver. Júnior da Farmácia, que dispõe sobre a
denominação da rua 6, no Loteamento Santa Lucia 1B, São José dos Campos, de
Frederico Areias; e o pedido de inclusão para votação da tramitação da emenda
protocolada fora do prazo e leitura: Emenda nº 1, da ver.ª Dulce Rita, ao Projeto de Lei nº
14/2022 constante do Processo nº 1002/2022, da ver.ª Dulce Rita, que altera a ementa, o
caput do art. 2º e o art. 4º do Projeto de Lei nº 14/2022. 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 do processo incluso, a saber:
“Processo nº 8873/2022 – Projeto de Lei nº 309/2022, do ver. Júnior da Farmácia, que
dispõe sobre a denominação da rua 6, no Loteamento Santa Lucia 1B, São José dos
Campos, de Frederico Areias. Comissão: Justiça – Rito Ordinário – Término do prazo para
emendas: 29/9/2022.” Deliberação da tramitação das emendas e do substitutivo
protocolados fora do prazo e leitura – Rito Ordinário. Às 16h41min tem início o
processo de votação. Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por
unanimidade a tramitação da Substitutivo nº 1, do ver. Roberto do Eleven, ao Projeto de
Lei Complementar nº 10/2022 constante do Processo nº 7699/2022, do ver. Roberto do
Eleven, que altera a Lei Complementar nº 651, de 18 de fevereiro de 2022, que
“Disciplina, no Município de São José dos Campos, toda construção, ampliação,
regularização, transformação, reclassificação de atividade, reconstrução, reforma, retrofit,
demolição e instalação de equipamentos dentro dos limites do imóvel, orientando e
determinando os processos de sua aprovação e fiscalização”. Submetida à apreciação do
Plenário foi aprovada por unanimidade a tramitação da Emenda nº 2, do ver. Fabião
Zagueiro, ao Projeto de Lei nº 259/2022 constante do Processo nº 7738/2022, do ver.
Fabião Zagueiro, que altera a ementa e o artigo 1º do Projeto de Lei nº 259/2022.
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 267/2022 constante do Processo nº
7958/2022, da ver.ª Dulce Rita, que altera o art. 1º do Projeto de Lei nº 267/2022.
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 14/2022 constante do Processo nº
1002/2022, da ver.ª Dulce Rita, que altera a ementa, o caput do art. 2º e o art. 4º do
Projeto de Lei nº 14/2022.. O sr. secretário, ver. Marcão da Academia, procede à leitura
das emendas e do substitutivo, a saber: “Substitutivo nº 1, do ver. Roberto do Eleven, ao
Processo nº 7699/2022 – Projeto de Lei Complementar nº 10/2022, do ver. Roberto do
Eleven, altera a Lei Complementar 651, de 18 de fevereiro de 2022, que ‘Disciplina, no
Município de São José dos Campos, toda construção, ampliação, regularização,
transformação, reclassificação de atividade, reconstrução, reforma, retrofit, demolição e
instalação de equipamentos dentro dos limites do imóvel, orientando e determinando os
processos de sua aprovação e fiscalização’. Comissão: Justiça, Economia e Planejamento
Urbano – Rito Ordinário – Término do prazo para emendas: 29/9/2022. Emenda nº 2, do
ver. Fabião Zagueiro, ao Processo nº 7738/2022 – Projeto de Lei nº 259/2022, do ver.
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Fabião Zagueiro, altera a ementa e o artigo 1º do Projeto de Lei nº 259/2022. Comissão:
Justiça – Rito Ordinário. Emenda nº 1, da ver.ª Dulce Rita, ao Processo nº 7958/2022 –
Projeto de Lei nº 267/2022, da ver.ª Dulce Rita, altera o art. 1º do Projeto de Lei nº
267/2022. Comissões: Justiça, Economia e Meio Ambiente – Rito Ordinário. Emenda nº 1,
da ver.ª Dulce Rita, ao Processo nº 1002/2022 – Projeto de Lei nº 14/2022, da ver.ª Dulce
Rita, altera a ementa, o caput do art. 2º e o art. 4º do Projeto de Lei nº 14/2022.
Comissões: Justiça, Economia e Saúde – Rito Ordinário”. Em exame proposituras em
regime de urgência para apreciação em turno único. EM DISCUSSÃO O PROJETO
DE LEI COMPLEMENTAR No 9/2022 CONSTANTE DO PROCESSO No 7307/2022, do
Poder Executivo, que dispõe sobre a criação da Academia da Guarda Civil Municipal de
São José dos Campos e dá outras providências. Em votação o Projeto. Aprovado por
unanimidade. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI No 243/2022 CONSTANTE DO
PROCESSO No 7528/2022, do Poder Executivo, que altera a Lei nº 10.497, de 20 de abril
de 2022, que “Cria a gratificação por desempenho de Atividade Delegada, a ser paga aos
Policiais Militares do Estado de São Paulo, nos termos que especifica, por meio de
Convênio celebrado com o Município de São José dos Campos, e dá outras providências”.
Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. Justifica o voto o ver. Thomaz
Henrique. Em exame proposituras em tramitação ordinária para apreciação em turno
único. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI No 617/2021 CONSTANTE DO
PROCESSO No 12871/2021, do ver. Roberto do Eleven, que denomina a viela localizada
na rua Alaídes Salgado com a rua Antônio Sudário, na altura do nº 333 e 349, no bairro
Campos de São José, de Viela Jair Pereira da Silva. O sr. presidente, ver. ROBERTINHO
DA PADARIA, informa que o processo possui duas emendas, sendo 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 148/2022 CONSTANTE DO PROCESSO No 4467/2022, do ver. Milton Vieira Filho, que
proíbe a comercialização de produtos alimentícios em formato de órgãos sexuais
humanos em bares, lanchonetes, restaurantes, trailers e similares, estabelecidos no
Município de São José dos Campos, e dá outras providências. Ocupa a tribuna o ver.
Milton Vieira Filho, que concede aparte, respectivamente, ao ver. Renato Santiago e ao
ver. Marcelo Garcia. Em votação o Projeto. Aprovado com 4 (quatro) votos contrários.
Justificam o voto, respectivamente, a ver.ª Juliana Fraga, o ver. Renato Santiago, o ver.
Dr. José Cláudio e o ver. Lino Bispo. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI No 187/2022
CONSTANTE DO PROCESSO No 5516/2022, do ver. Marcão da Academia, que altera a
Lei nº 10.409, de 26 de novembro de 2021, que “Autoriza o Poder Executivo a terceirizar o
atendimento na recepção das Unidades Básicas de Saúde e dá outras providências”.
Encaminham votação, respectivamente, a ver.ª Amélia Naomi, a ver.ª Dulce Rita, o ver.
Marcão da Academia, o ver. Thomaz Henrique e o ver. Lino Bispo. Em votação o Projeto.
Aprovado com 6 (seis) votos contrários. Justificam o voto, respectivamente, a ver.ª
Amélia Naomi, a ver.ª Dulce Rita, o ver. Zé Luís e o ver. Renato Santiago. EM
DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI No 222/2022 CONSTANTE DO PROCESSO No
6956/2022, do ver. Zé Luís, que dispõe sobre a autorização para a adesão à Carta das
Cidades Educadoras e ingresso na Associação Internacional das Cidades Educadoras –
AICE, e dá outras providências. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. Às
17h45min 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. Zé Luís e o ver. Dr. José Cláudio abriram mão de falar no horário do Grande
Expediente. Nada mais havendo a ser tratado, o sr. presidente, ver. ROBERTINHO DA
PADARIA, declara encerrada a presente sessão ordinária. Isto se deu às 17h46min. Para
constar, lavrar-se-á esta ata que será arquivada depois de cumpridas as formalidades
regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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