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     OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA 

     TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

     DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA 

     2 DE MARÇO DE 2023 

 

    PRESIDENTE: ROBERTO DO ELEVEN 

    SECRETÁRIO: ZÉ LUÍS 

 
 

Aberta a sessão, às 16h27min, o sr. secretário, ver. Zé Luís, procede à verificação de 

presença e constata a presença, em Plenário, dos seguintes vers.: RAFAEL PASCUCCI 

(PTB), MARCÃO DA ACADEMIA (PSD), DR. JOSÉ CLÁUDIO (PSDB), LINO BISPO 

(PL), AMÉLIA NAOMI (PT), ZÉ LUÍS (PSD), ROBERTO CHAGAS (PL), MILTON VIEIRA 

FILHO (REPUBLICANOS), RENATO SANTIAGO (PSDB), WALTER HAYASHI (PSC), 

ROBERTO DO ELEVEN (PSDB), FERNANDO PETITI (MDB), JÚNIOR DA FARMÁCIA 

(UNIÃO BRASIL), JUVENIL SILVÉRIO (PSD), ROBERTINHO DA PADARIA 

(CIDADANIA) e JULIANA FRAGA (PT). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vers., nos seguintes horários: FABIÃO ZAGUEIRO 

(SOLIDARIEDADE) – 16h29min; DULCE RITA (PSDB) – 16h29min; THOMAZ 

HENRIQUE (NOVO) – 16h29min; ROGÉRIO DA ACASEM (MDB) – 16h31min; e 

MARCELO GARCIA (PTB) – 16h31min. 

 

 

Às 16h27min, 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). 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 517/2021 constante 

do Processo nº 10980/2021, da ver.ª Dulce Rita, que autoriza a Prefeitura Municipal 

estabelecer prioridade no atendimento fonoaudiólogo para pessoas com deficiência da 

fluência da fala, popularmente conhecida como gagueira, em determinadas áreas 

competentes e dá outras providências; do Projeto de Lei nº 37/2022 constante do Processo 

nº 1632/2022, da ver.ª Dulce Rita, que dispõe sobre a obrigatoriedade de tradutor e intérprete 
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de Língua Brasileira de Sinais – Libras, em todas as instituições financeiras do setor privado 

no Município de São José dos Campos e dá outras providências; do Projeto de Lei nº 

165/2022 constante do Processo nº 4817/2022, do ver. Júnior da Farmácia, que autoriza o 

Poder Executivo a instituir o Cadastro Municipal de Violência Doméstica (CMVD) no âmbito 

do Município de São José dos Campos e dá outras providências; e, ainda, o pedido de 

inclusão para leitura do Projeto de Lei nº 66/2023 constante do Processo nº 2276/2023, do 

ver. Fernando Petiti, que dispõe sobre a isenção, pelo tempo máximo de uma hora, do 

pagamento de Zona Azul para os idosos, no âmbito do Município de São José dos Campos, 

e dá outras providências; e do Projeto de Lei nº 68/2023 constante do Processo nº 

2303/2023, do ver. Zé Luís, que denomina a ciclovia e pista de caminhada localizadas na 

avenida Linneu de Moura até a ponte de acesso ao bairro Urbanova, de ciclovia e pista de 

caminhada Vander Maciel. Os trabalhos são suspensos. Reaberta a sessão, continuando na 

presidência o ver. ROBERTO DO ELEVEN. o sr. secretário, ver. Zé Luís, procede à leitura 

do Item I da pauta – Propositura nova a ser lida – designação às Comissões Permanentes – 

fixação do respectivo prazo para apresentação de Emendas: Rito Ordinário – 16 de março 

de 2023; bem como procede à leitura dos processos inclusos, a saber: “Processo nº 

2276/2023 – Projeto de Lei nº 66/2023, do ver. Fernando Petiti, dispõe sobre a isenção, pelo 

tempo máximo de uma hora, do pagamento de zona azul para os idosos, no âmbito do 

Município de São José dos Campos, e dá outras providências. Rito Ordinário – Comissões: 

de Justiça, Economia e Planejamento Urbano. Processo nº 2303/2023 – Projeto de Lei nº 

68/2023, do ver. Zé Luís, denomina a ciclovia e pista de caminhada localizadas na avenida 

Linneu de Moura até a ponte de acesso ao bairro Urbanova, de ciclovia e pista de caminhada 

Vander Maciel. Rito Ordinário – Comissão: de Justiça.” Em exame proposituras em 

tramitação ordinária para apreciação em turno único. EM DISCUSSÃO O PROJETO DE 

LEI Nº 266/2022 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 7857/2022, do ver. Júnior da Farmácia, 

que autoriza o Poder Executivo a instituir no município de São José dos Campos a Semana 

Municipal de Conscientização das Doenças da Tireoide, a ser realizada anualmente, na 

semana do dia 25 de maio (Dia Internacional da Tireoide), passando a integrar o calendário 

oficial de eventos do município e dá outras providências. Às 17h40min tem início o 

processo de votação. Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. EM 

DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 373/2022 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

11790/2022, do ver. Fernando Petiti, que declara de Utilidade Pública Municipal a 

Associação Transformando Vontade em Ação. Ocupa a tribuna o ver. Fernando Petiti. Em 

votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. Às 17h45min encerra-se o processo de 

votação. A seguir, os presentes, em pé, procedem a um minuto de silêncio em homenagem 

póstuma à memória de Jadza Emanuelle dos Santos, do prof. Jorge Demétrius, e dos srs. 

Ruy Brasiliense e Geraldo Salomão Pinto (o Sabiá). Nada mais havendo a ser tratado, o sr. 

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

Isto se deu às 18h04min. Para constar, lavrar-se-á esta ata que será arquivada depois de 

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

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