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SEXAGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA
DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA
3 DE NOVEMBRO DE 2022
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.:
JUVENIL SILVÉRIO (PSD), ROBERTO CHAGAS (PL), RENATO SANTIAGO (PSDB),
ZÉ LUÍS (PSD), MARCELO GARCIA (PTB), ROBERTO DO ELEVEN (PSDB),
MARCÃO DA ACADEMIA (PSD), AMÉLIA NAOMI (PT), RAFAEL PASCUCCI (PTB),
ROGÉRIO DA ACASEM (MDB), ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA), DR.
JOSÉ CLÁUDIO (PSDB), FABIÃO ZAGUEIRO (SOLIDARIEDADE), FERNANDO
PETITI (MDB) e MILTON VIEIRA FILHO (REPUBLICANOS).

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. 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 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 276/2021 constante do Processo nº
5849/2021, do ver. Júnior da Farmácia, que autoriza o Poder Executivo a conceder um dia
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Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: JÚNIOR DA
FARMÁCIA (UNIÃO BRASIL) – 16h33min; THOMAZ HENRIQUE (NOVO) –
16h33min; DULCE RITA (PSDB) – 16h35min; JULIANA FRAGA (PT) – 16h36min; e
WALTER HAYASHI (PSC) – 16h37min.
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de licença por ano aos funcionários públicos da rede municipal para a realização de
exame preventivo de câncer ginecológico, de mama e de próstata; do Projeto de Lei nº
329/2021 constante do Processo nº 6650/2021, do ver. Marcão da Academia, que institui
no Calendário Oficial de Festas e Eventos do Município de São José dos Campos o dia 23
de novembro como Dia Municipal de Combate ao Câncer Infantojuvenil, dedicado à
realização de ações de conscientização e combate ao câncer infantojuvenil e dá outras
providências; do Projeto de Lei nº 424/2021 constante do Processo nº 8733/2021, da ver.ª
Dulce Rita, que autoriza o Poder Executivo a implantar a educação para o trânsito nas
escolas da rede municipal de ensino e dá outras providências; e do Projeto de Lei nº
137/2022 constante do Processo nº 4367/2022, do ver. Marcão da Academia, que autoriza
a Prefeitura Municipal disponibilizar em seu endereço eletrônico, a relação de
medicamentos disponíveis para abertura de processo de Alto Custo do Estado e do
Município. A requerimento verbal formulado pelo ver. Dr. José Cláudio, o Plenário,
consultado, aprova por unanimidade o pedido de adiamento, por uma sessão, do Projeto
de Lei nº 35/2022 constante do Processo nº 1593/2022, do ver. Dr. José Cláudio, do ver.
Lino Bispo, do ver. Marcelo Garcia e do ver. Rogério da Acasem, 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. A requerimento verbal
formulado pela ver.ª Dulce Rita, o Plenário, consultado, aprova por unanimidade o
pedido de adiamento, por uma sessão, do Projeto de Lei nº 1/2022 constante do Processo
nº 78/2022, da ver.ª Dulce Rita, que 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. A
requerimento verbal formulado pelo vereador Zé Luís, o Plenário, consultado, aprova por
unanimidade o pedido de supressão da sessão ordinária do dia 15 de novembro de 2022
e a antecipação da sessão ordinária do dia 24 de novembro de 2022, com início às
9h30min (Req. nº 1549/2022 – Processo nº 10850/2022). 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. Deliberação da tramitação das emendas protocoladas
fora do prazo e leitura – Rito Ordinário. Às 16h56min tem início o processo de
votação. Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a
tramitação da Emenda nº 1, do ver. Fernando Petiti, ao Projeto de Lei nº 103/2022
constante do Processo nº 3786/2022, do ver. Fernando Petiti, do ver. Dr. José Cláudio e
do ver. Renato Santiago, que altera o art. 1º e suprime o sinal gráfico meia-risca inserido
após os artigos. Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a
tramitação da Emenda nº 1, do ver. Dr. José Cláudio, ao Projeto de Lei nº 262/2022
constante do Processo nº 7741/2022, do ver. Dr. José Cláudio, do ver. Júnior da
Farmácia, do ver. Milton Vieira Filho e do ver. Zé Luís, que ficam suprimidos os artigos 2º
e 3º do Projeto de Lei 262/2022. Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por
unanimidade a tramitação da Emenda nº 1, do ver. Dr. José Cláudio, ao Projeto de Lei nº
283/2022 constante do Processo nº 8136/2022, do ver. Dr. José Cláudio, que ficam
suprimidos os artigos 2º e 3º do Projeto de Lei 283/2022. O sr. secretário, ver. Marcão da
Academia, procede à leitura das emendas, a saber: “Emenda nº 1, do ver. Fernando Petiti,
ao Processo nº 3786/2022 – Projeto de Lei nº 103/2022, dos vers. Fernando Petiti, Dr.
José Cláudio e Renato Santiago, altera o art. 1º e suprime o sinal gráfico meia-risca
inserido após os artigos. Comissões: Justiça, Economia e Promoção Social. O rito é
Ordinário. Emenda nº 1, do ver. Dr. José Cláudio, ao Processo nº 7741/2022 – Projeto de
Lei nº 262/2022, dos vers. Dr. José Cláudio, Júnior da Farmácia, Milton Vieira Filho e Zé
Luís, ficam suprimidos os artigos 2º e 3º do Projeto de Lei 262/2022. Comissões: Justiça,
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Economia e Saúde. O rito é Ordinário. Emenda nº 1, do ver. Dr. José Cláudio, ao
Processo nº 8136/2022 – Projeto de Lei nº 283/2022, do ver. Dr. José Cláudio, ficam
suprimidos os artigos 2º e 3º do Projeto de Lei 283/2022. Comissões: Justiça, Economia e
Saúde. O rito é Ordinário.” Em exame propositura em regime de urgência para
apreciação em turno único. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 318/2022
CONSTANTE DO PROCESSO Nº 9375/2022, do Poder Executivo, que dispõe sobre a
comercialização, comprovação da origem e cadastro dos fornecedores de ferros-velhos,
sucatas e materiais recicláveis e dá outras providências. O sr. presidente, ver.
ROBERTINHO DA PADARIA, informa que o processo em discussão possui duas
emendas, sendo que a Emenda nº 1 foi rejeitada nas Comissões. Em votação a Emenda
nº 2. Aprovada por unanimidade. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade.
Em exame propositura em tramitação ordinária para apreciação em turno único. EM
DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI No 291/2022 CONSTANTE DO PROCESSO No
8362/022, do ver. Marcelo Garcia, que denomina a rua Dezenove, do Loteamento
SetGarden, de rua Matheus Coutinho Silva. Ocupa a tribuna o ver. Marcelo Garcia, que
concede aparte ao ver. Zé Luís. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. Às
17h09min encerra-se o processo de votação. A seguir, os presentes, em pé, procedem
a um minuto de silêncio em homenagem póstuma à memória da sra. Maria Rosa 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 17h11min. Para constar,
lavrar-se-á esta ata que será arquivada depois de cumpridas as formalidades regimentais
de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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