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SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA 

28 DE FEVEREIRO DE 2023 

 

PRESIDENTE: ROBERTO DO ELEVEN 

SECRETÁRIO: ZÉ LUÍS 

 
 

Aberta a sessão, às 18h40min, o sr. secretário, ver. Zé Luís, procede à verificação de 

presença e constata a presença, em Plenário, dos seguintes vers.: THOMAZ HENRIQUE 

(NOVO), FERNANDO PETITI (MDB), LINO BISPO (PL), DR. JOSÉ CLÁUDIO (PSDB), 

ROBERTO CHAGAS (PL), AMÉLIA NAOMI (PT), MARCÃO DA ACADEMIA (PSD), 

ROBERTO DO ELEVEN (PSDB), ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA), DULCE 

RITA (PSDB), ROGÉRIO DA ACASEM (MDB), ZÉ LUÍS (PSD), JUVENIL SILVÉRIO 

(PSD), WALTER HAYASHI (PSC), JULIANA FRAGA (PT), RENATO SANTIAGO 

(PSDB), RAFAEL PASCUCCI (PTB), MILTON VIEIRA FILHO (REPUBLICANOS), 

MARCELO GARCIA (PTB), JÚNIOR DA FARMÁCIA (UNIÃO BRASIL) e FABIÃO 

ZAGUEIRO (SOLIDARIEDADE). 

 

 

Às 18h41min, havendo número regimental, o sr. presidente, ver. ROBERTO 

DO ELEVEN, 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. ROBERTO DO ELEVEN, 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. Zé Luís, 

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: 

Rito Urgente – 7 de março de 2023; Rito Ordinário – 14 de março de 2023.  A requerimento 

verbal formulado pelo ver. Marcão da Academia, 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 218/2019 constante do Processo nº 6363/2019, do ver. Wagner Balieiro, da ver.ª 

Amélia Naomi e da ver.ª Juliana Fraga, que dispõe sobre a permissão da presença de doulas 

sempre que solicitado pela parturiente nas maternidades, hospitais, casas de parto e demais 

estabelecimentos de saúde públicos ou contratados pela rede municipal de saúde, e dá 

outras providências; do Projeto de Lei nº 9/2020 constante do Processo nº 362/2020, do ver. 

Walter Hayashi, que autoriza a Prefeitura a implantar os Circuitos e Espaços Públicos de 
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Blocos Carnavalescos e Afins no Município de São José dos Campos e dá outras 

providências; do Projeto de Lei nº 35/2022 constante do Processo nº 1593/2022, do ver. Dr. 

José Cláudio, do ver. Fernando Petiti, do ver. Júnior da Farmácia, do ver. Lino Bispo 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; e do Projeto de Lei nº 292/2022 constante do Processo nº 8419/2022, do ver. 

Dr. José Cláudio, que dispõe sobre a implantação de Política de Gestão de Impactos e 

Situações Correlatas a Eventos Climáticos Extremos no Município; e, ainda, o pedido de 

inclusão para leitura do Projeto de Lei nº 64/2023 constante do Processo nº 2239/2023, do 

Poder Executivo, que cria o Programa Sandbox São José e disciplina a instituição de 

ambientes experimentais de inovação científica, tecnológica e empreendedora no âmbito do 

Município de São José dos Campos, nos termos do art. 11 da Lei Complementar Federal nº 

182, de 1º de junho de 2021. O sr. secretário, ver. Zé Luís, procede à leitura do processo 

incluso, a saber: “Término do prazo para apresentação de emendas: Rito Urgente – 7 de 

março de 2023. Processo nº 2239/2023 – Projeto de Lei nº 64/2023, do Poder Executivo, cria 

o Programa Sandbox São José e disciplina a instituição de ambientes experimentais de 

inovação científica, tecnológica e empreendedora no âmbito do Município de São José dos 

Campos, nos termos do art. 11, da Lei Complementar Federal nº 182, de 1º de junho de 

2021. Rito Urgente. Comissões: de Justiça, Economia e Promoção Social.” Em exame 

propositura em tramitação ordinária para apreciação em turno único. EM DISCUSSÃO 

O PROJETO DE LEI Nº 274/2021 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 5838/2021, do ver. 

Walter Hayashi e do ver. Thomaz Henrique, que institui a exclusividade feminina no trato 

com os cuidados íntimos de bebês e crianças atendidos nas Instituições de Educação Infantil 

e Fundamental e nas Entidades de Acolhimento Institucional (Abrigos) de São José dos 

Campos e dá outras providências. Encaminham a votação, respectivamente, o ver. Thomaz 

Henrique e o ver. Walter Hayashi. Às 18h52min tem início o processo de votação. Em 

votação o Projeto. Rejeitado com 14 (catorze) votos contrários. Justificam o voto, 

respectivamente, o ver. Juvenil Silvério, o ver. Lino Bispo, o ver. Renato Santiago, o ver. 

Rafael Pascucci e o ver. Walter Hayashi. Às 18h58min encerra-se o processo de votação. 

Passou-se ao horário destinado ao Grande Expediente. Ocupa a tribuna para fazer uso da 

palavra (conf. art. 137, I, do Regimento Interno), pelo prazo regimental de 25 minutos, o 

primeiro orador inscrito, ver. Dr. José Cláudio, que concede aparte, respectivamente, ao ver. 

Walter Hayashi, à ver.ª Amélia Naomi e à ver.ª Dulce Rita. O ver. Júnior da Farmácia informa 

que abre mão de sua fala no Grande Expediente. Nada mais havendo a ser tratado, o sr. 

presidente, ver. ROBERTO DO ELEVEN, declara encerrada a presente sessão ordinária. 

Isto se deu às 19h18min. Para constar, lavrar-se-á esta ata que será arquivada depois de 

cumpridas as formalidades regimentais de praxe.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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