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DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA 

QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 17h57min, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, 

procede à verificação de presença e constata a presença, em Plenário, dos seguintes 

vereadores: CYBORG (PV), ZÉ LUÍS (PSD), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), AMÉLIA 

NAOMI (PT), ROBERTO DO ELEVEN (REPUBLICANOS), JOSÉ DIMAS (PSDB), 

MANINHO CEM POR CENTO (PTB), FLÁVIA CARVALHO (REPUBLICANOS), 

WAGNER BALIEIRO (PT), ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA), LINO BISPO 

(PL), PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PRP) e MARCÃO DA ACADEMIA (PTB). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vereadores, nos seguintes horários: JULIANA 

FRAGA (PT) – 17h57min, SÉRGIO CAMARGO (PSDB) – 17h58min, DULCE RITA 

(PSDB) – 18h02min, VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h02min, DR. ELTON (MDB) – 

18h03, ESDRAS ANDRADE (SD) – 18h08min e DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA 

(PSDB) – 18h11min. 

 

 

Às 17h57min, havendo número regimental, o senhor presidente, vereador 

ROBERTINHO DA PADARIA, invocando a proteção de Deus e lembrando que todo 

poder emana do povo, declara aberta a presente sessão ordinária, dedicada ao 

EXPEDIENTE, cuja pauta de requerimentos, indicações, moções, diversos e atas 

passa a fazer parte integrante dos anais desta sessão. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o 

vereador José Luís.” 

O vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, boa noite! Boa noite aos demais 

vereadores, funcionários da Casa, público presente e que nos acompanha pelas redes 

sociais e também pela TV Câmara! Senhor presidente, venho a esse microfone para 

relatar um fato triste que aconteceu na nossa cidade de São José dos Campos com 

uma pessoa que eu considero muito, que é o padre Luís Fernando Soares, da 
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Paróquia Catedral São Dimas. Todo mundo o conhece, ele ficou durante muito tempo 

na Paróquia Espírito Santo, lá no Satélite, eu tive o prazer de trabalhar com ele os 17 

anos. Então, fala aqui alguém que conhece o padre no dia a dia, uma pessoa 

extremamente zelosa, evangelizadora, acolhedora e que sempre usa como princípio o 

Evangelho para trabalhar com sua comunidade, Um tempo atrás, o Brasil passava por 

um momento crítico de manifestações de uma série de coisas e um grupo de pessoas 

lá na Catedral São Dimas foi questioná-lo sobre a participação nessas manifestações, 

lá atrás, não agora. Como um pastor zeloso, ele fez essa reflexão numa missa e falou 

para as pessoas: ‘olha, mais ou menos é dessa forma que deve-se conduzir um cristão 

autêntico’. De uma... uma perfeição. Aliás, inclusive, eu tenho esse vídeo. Só que um 

grupo de pessoas, que ficam na internet e querem o que chama hoje de assassinar 

reputações através de guerrilhas virtuais, pegou esse vídeo, senhor presidente, e 

colocou no contexto atual, mais ou menos dizendo assim: que o padre estava 

convocando essas pessoas, a sua comunidade para o possível ato do dia 15. Uma 

completa mentira. O padre... primeiro que o vídeo é de mais de um ano, lá para trás, lá 

dos primórdios das mobilizações, e não tinha nada a ver com esse momento que o 

Brasil está passando agora de possível manifestação no dia 15. O padre fez uma carta 

esclarecendo, porque o vídeo viralizou, foi parar para tudo quanto é lugar e 

infelizmente pessoas que não têm escrúpulos, vamos dizer assim, fazem isso com 

pessoas também que cuidam da comunidade. Então, gostaria de deixar aqui a minha 

solidariedade ao padre Luís Fernando. Acho importante inclusive deixar registrado na 

Casa esse documento, essa nota de esclarecimento porque é uma pessoa de 

referência da nossa cidade, né, não é um Zé Ruela qualquer que fica fazendo esse 

tipo de coisa nas redes sociais, é uma liderança eclesiástica. Então, fica a minha 

solidariedade aí ao padre Luís Fernando e que ele tome as medidas inclusive judiciais 

porque alguns vídeos que foram feitos, eu não sou jurista, mas cabe ações ali de 

diversas fontes, né? Então, era trazer esse esclarecimento. Conversei com ele 

inclusive pessoalmente a respeito dessa nota, a nota ficou muito boa. E eu creio que 

fica... da minha parte fica a solidariedade a esse pastor, esse amigo, padre Luís 

Fernando Soares.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “É, né, conhecemos o 

padre Luís Fernando. Como você disse, ficou muito tempo ali na igreja do Satélite. É, a 

rede social agora virou uma situação complicada, todo mundo é artista – né, Marcão? 

– todo mundo é artista, todo mundo fala o que quer, xinga, inventa um monte de coisa, 
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mas quem conhece de fato, acompanha e conhece aí a índole do padre, como você 

falou aí, pode ter certeza que vão saber muito bem separar as coisas e saber de fato o 

que está acontecendo. Com a palavra o vereador Wagner Balieiro.” 

O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Senhor presidente, senhoras e senhores 

vereadores. Aqui cumprimentando também e concordado com a fala do senhor 

presidente e do vereador José Luís. Eu passei no final de semana, né, que quando 

aconteceu isso foi domingo, mas muitas pessoas mandando mensagem: ‘mas, isso é 

verdade? O que que é isso?’ E, olha, foram dezenas e dezenas de mensagens para a 

gente falar: ‘não, isso daí é fake’. Isso aí foi uma atitude covarde, como a gente vê 

várias vezes acontecendo, de pessoas que se escondem através das redes sociais 

criando mentiras, distorções e causando esse transtorno e... Além de denegrir, de 

difamar, o prejuízo que causa para a imagem das pessoas é muito grande. Então, 

várias e várias vezes recebendo essa mensagem a gente tentando rebater, tentando 

mostrar a verdade com relação a isso. Então é lamentável esse tipo de situação, 

aconteceu com o padre Luís Fernando, já tivemos vários vereadores que já sofreram 

com isso nesta Casa e infelizmente nós estamos vendo a nossa política sendo 

destruída muitas vezes com informações como essa.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Informo a todos os 

presentes que, nos termos regimentais, a votação das proposituras se dará de forma 

simbólica. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para organização da pauta.” 

Os trabalhos são suspensos. 

Reaberta a sessão, continuando na presidência o vereador ROBERTINHO DA 

PADARIA. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Reaberta a presente 

sessão. Passaremos agora ao horário do Pinga-Fogo. Primeira vereadora inscrita, 

vereadora Amélia Naomi, com o tempo de cinco minutos.” 

Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 

1º, do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. art. 137, V, do 

Regimento Interno) a primeira oradora inscrita, vereadora Amélia Naomi, pelo prazo 

regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, a vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Boa noite a todos e a todas! Quero aqui 

começar a minha fala com repúdio à posição do governo Dória. Estive acompanhando 

os trabalhadores da Educação, professores, e uma delegação de sindicalistas que 

foram até a Assembleia Legislativa, aqui de São José dos Campos, na Assembleia de 

São Paulo, para acompanhar a votação da reforma da Previdência. Pode iniciar o 

vídeo, por favor!” 

Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo. 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “A nossa deputada.” 

Deu-se continuidade à exibição do vídeo. 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Essa era a Assembleia fora, tinha bomba dentro. Olha 

os choques que eles colocaram, dois. Olha a situação. Não entrava e não saia. É aqui 

junto à... A nossa delegação de São José chegando no ato. Pode passar. Aqui são os 

companheiros da... lideranças nossa da CUT que estiveram lá. O Zé Carlos, que é da 

Central Única dos Trabalhadores, a Bea, que é do Sindicato da Unesp, juntamente 

com uma professora. Aqui o Sindicato da Urbam, o presidente juntamente com a 

professora que estava aqui, também acompanhou a sessão, toda a votação do lado de 

fora e do lado de dentro. Infelizmente, nós tivemos uma situação atípica do 

governador, tinha muitos professores. Hoje, 80% das escolas estaduais de São José 

dos Campos estiveram fechadas, né, diretoras, funcionários, todos na luta contra esta 

reforma da Previdência que infelizmente foi votada desta forma, com choque, 

reagiram, infelizmente, com bomba de gás, com spray de pimenta no pessoal, quando 

correu foi para o banheiro, a polícia do choque chegou e jogou gás de pimenta em 

todo mundo. Então, nós queremos aqui primeiro repudiar toda essa atitude do 

governador Dória, a essa violência e essa truculência em cima dos trabalhadores 

porque a luta pelos direitos é uma luta justa e que deve ser respeitada 

democraticamente. Infelizmente nós vimos aí que o governador usou a política de 

enfrentamento sem democracia, colocando... impedindo que as pessoas 

acompanhassem a sessão da Assembleia Legislativa. Infelizmente nesta proposta da 

reforma do governo Dória, ele está estabelecendo a idade mínima de aposentadoria 

para as mulheres de 62 anos e 65 anos para os homens, eleva de 11 para 14% a 

contribuição mensal dos servidores, iguala as regras da aposentadoria dos servidores 

estaduais com o padrão nacional, mas vai manter a aposentadoria especial, ainda com 

muita luta, dos professores e dos policiais. Da aposentadoria dos professores deve ter 

no mínimo – e aí muitos professores inclusive vão ser prejudicados – ter 25 anos de 
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contribuição e a idade de aposentadoria será de 57 anos para as mulheres e 62 anos 

para os homens. Vale lembrar que infelizmente esta reforma também, copiando o 

modelo da regra nacional, nós teremos um rebaixamento dos salários nacionais, 

porque a regra não é dos últimos setenta meses e vai ser desde o primeiro registro. 

Então, por isso, os trabalhadores da Saúde, da Educação, professores, estiveram hoje 

na Assembleia e foram recebidas infelizmente deste jeito. Pode passar. Aqui é a São 

José abandonada. Fui hoje, acompanhei lá, mas depois eu fui a esse bairro quando 

cheguei de São Paulo para ver o que que estava acontecendo. Infelizmente esta 

moradora tem brigado muito, lutado muito, mas não está sendo atendida. Passa o 

vídeo, por favor!” 

Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo. 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “É o antipoeira, eles foram lá e arrancaram, no 

Bairrinho.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Conclua, vereadora!” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Já está terminando.” 

Deu-se continuidade à exibição do vídeo. 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Esse aqui é da região norte. Olha lá o senhor fazendo 

o serviço da Prefeitura, o senhor Norberto e o senhor Antônio Martins, na estrada 

Sebastião Alvarenga, na altura 365. Isso foi no sábado. Pode passar.” 

Deu-se continuidade à exibição do vídeo. 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Cansados de esperar, eles mesmos. A dona Anésia.” 

Deu-se continuidade à exibição do vídeo. 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “E aqui é a avenida Ubiratan, recebi do senhor João 

das Cozinhas, são várias fotos também do Buquirinha II: a boca de lobo, o bairro é 

abandonado. Quero aqui então registrar que eu estou fazendo... fiz todas as 

indicações, mas sei que a labuta é muito grande dessa cidade que só pensa na ponte 

estaiada, só olha para os ricos e para os bairros está toda desse jeito.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Próximo orador inscrito 

para falar no Pinga-Fogo, vereador Professor Calasans Camargo, tempo de dez 

minutos.” 

Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 

1º, do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. art. 137, V, do 

Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Professor Calasans Camargo, 

pelo prazo regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Na tribuna, o vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Boa noite, senhor 

presidente, colegas vereadores, funcionários da Casa, vocês que nos acompanham 

aqui das galerias e também vocês que nos acompanham através da TV Câmara e da 

internet! Ainda há pouco estivemos no Paço Municipal na posse do Conselho 

Municipal de Esportes, o Comues, um trabalho que nós fizemos juntamente com o 

Panathlon Club. O Panathlon Club é um clube de serviços estilo Rotary, estilo Lions, 

mas voltado para o esporte. Então, personalidades do esporte de São José dos 

Campos que compõem esse seleto grupo de pessoas desse clube nos procuraram há 

um tempo atrás, nós trabalhamos conjuntamente e fizemos uma indicação em formato 

de projeto de lei porque a indicação é um instrumento do Poder Legislativo, é um 

instrumento da vereança em que você indica ao Poder Executivo. Existem leis que são 

inconstitucionais ou se você apresentar aquele projeto de lei ele está... ele incorre em 

vício de iniciativa porque é uma prerrogativa do Poder Executivo, não é? Então, nós 

indicamos à Prefeitura Municipal que se criasse em São José dos Campos o Conselho 

Municipal de Esportes, o Comues. Esse pleito prosperou e hoje nós, com muita... 

ficamos muito gratificados ali em estarmos participando da posse dos conselheiros, os 

membros oriundos da sociedade civil e também do Poder Público. Gostaria, por favor, 

que esse vídeo fosse transmitido agora, por favor!” 

Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo. 

O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Então está aí, o Conselho 

Municipal de Esportes, outrora um sonho, hoje é realidade no nosso munícipio. Vocês 

viram pessoas de peso falando sobre a importância desse Conselho que... em breve, 

já começa suas atividades. Já foi marcada hoje mesmo a primeira reunião do grupo de 

conselheiros. Nós queríamos ali... tivemos a presença de personalidades, ali o 

presidente da ADC Embraer, quero aproveitar aqui para fazer o agradecimento ao 

Charles, a ADC Embraer que hoje é um dos grandes palcos de desenvolvimento do 

esporte em São José dos Campos, temos vários eventos no calendário anual da 

Federação Paulista de Judô desenvolvidos... programados para serem desenvolvidos 

no ginásio da ADC Embraer neste ano e ao longo de vários anos aí nós temos tido a 

ADC Embraer como uma grande parceira. Muita gente ali, o Kelvin Bakos, do Instituto 

Athlon, estava presente também. Um trabalho muito forte não só com o paradesporto, 

mas dando sustentação e apoio a várias modalidades esportivas de São José dos 

Campos. Muita gente ali. Queria ali também render minha homenagem ao Marco 

Olivatto, que é o diretor de alto rendimento da Secretária Municipal de Esportes, o 
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Marco Olivatto que é uma pessoa bastante experiente, conselheiro do Cref, um 

profissional de educação física. Ele fez essa interface, essa formatação. Nós 

mandamos uma formatação de conselho municipal de esportes em forma de projeto de 

lei, o Panathlon Club também mandou, o Marco ele analisou, ele trabalhou, ele 

formatou, ele trabalhou praticamente dois anos em cima desta formatação do conselho 

municipal de esportes. Então, Marco, todo grupo da Secretaria de Esportes, secretário 

Paulo Sávio, ao nosso prefeito Felício Ramuth, parabéns! O esporte de São José dos 

Campos merecia e agradece a vocês. Queria também encerrar minha fala de hoje, 

senhor presidente, falando um pouquinho sobre, e rapidamente, sobre a Nova Dutra. A 

nossa Rodovia Presidente Dutra, administrada pela Nova Dutra no momento, ela... vou 

falar um pouquinho sobre a rodovia. Nós fizemos uma campanha na internet, nas 

audiências públicas online, para a solicitação das marginais ao longo de toda a 

extensão da cidade de São José dos Campos e tivemos já a informação de que 

seremos contemplados, nossa cidade será contemplada, principalmente no trecho que 

afeta bastante os moradores em geral de São José dos Campos, mas principalmente 

da região centro-oeste ali que vai do viaduto da Johnson até a cidade de Jacareí. É um 

trecho muito importante que se duplique ali, que se faça, continue a marginal, se dê 

continuidade à marginal nessa região. As pessoas são afligidas ali por 

congestionamentos tremendos, imensos nos horários de rush todos os dias, no 

período da manhã e ao final do dia são horas e horas de congestionamento ali naquele 

local. Então a Rodovia Presidente Dutra que por ela transporta-se a metade do PIB – 

que é o Produto Interno Bruto – do nosso país, 3.5 trilhões, que é a rodovia que une 

São Paulo e Rio de Janeiro, as principais metrópoles do Brasil, a região metropolitana 

do Vale do Paraíba. Nada menos do que 23 milhões de pessoas, em 36 municípios, 

moram às margens da rodovia, ao longo dos seus 402 quilômetros de extensão. 

Desde 1996, a concessionária CCR NovaDutra é responsável pela gestão e 

manutenção da estrada. O governo federal antecipou a escolha da nova concessão da 

Via Dutra e lançou, no ano passado, o processo que culminará no leilão da estrada, 

previsto para o segundo semestre de 2020 e passará a vigorar a partir de 2021. Estará 

em jogo o futuro da mais importante estrada do país até 2051 – por trinta anos – em 

razão do prazo da nova concessão. Portanto, dentro dos investimentos importantes e 

necessários, nós fomos contemplados com essa futura ampliação da marginal ali do 

viaduto da Johnson até Jacareí, que está previsto nesse novo contrato de concessão. 

Muito obrigado, senhor presidente! E muito obrigado pela oportunidade! Deus abençoe 
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a todos!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Próximo vereador, 

tempo de dez minutos, vereador Juvenil Silvério.” 

Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 

1º, do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. art. 137, V, do 

Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Juvenil Silvério, pelo prazo 

regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, senhores e 

senhoras, vereadores e vereadoras, público que nos assiste aqui em nossas galerias, 

pelas mídias. Eu quero só parabenizar o trabalho da Polícia Militar que ontem... está 

cuidando das questões da votação na Assembleia Legislativa, né, que aconteceu 

recentemente. Não só a Polícia Militar pela forma com que conduziu porque quando 

você recebe... quando você tem respeito, recebe respeito, quando tem ignorância na 

atitude também tem que ser na mesma proporção a força; igualmente aos funcionários 

e colaboradores da Assembleia Legislativa, que eu tive contato com alguns deles por 

conta até do nosso trabalho partidário, muitos me comentaram sobre a atitude que 

algumas pessoas baderneiras estiveram lá e a forma com que foi conduzido o 

processo sem maiores problemas. Eu queria passar um vídeo. Por favor, são dois 

vídeos da situação.” 

Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Essa, por exemplo, é quando invadiram a 

Assembleia. Olha só, eles invadem agredindo os policiais. Olha a situação, né? Esses 

são os anjinhos que o PT defende, né? Olha a situação. Então, é uma forma 

agressiva. E parabéns à Polícia Militar que mesmo assim, no tumulto, agiu com 

tranquilidade, contornando a situação e não deixando que nada mais acontecesse de 

pior! Pode passar o outro vídeo, por favor? O outro vídeo. O outro também dessas 

pessoas que vão para tumultuar o processo. O vídeo está fácil aí? Infelizmente nós 

temos gente que tem essa capacidade de tumultuar uma coisa...” 

Nesse momento, passou-se à exibição de um vídeo. 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Olha a situação. Olha isso. É isso aí!” 

Deu-se continuidade à exibição do vídeo. 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Olha que coisa bonita de se ver, né? E aí depois 

querem que a polícia entregue flores para eles, depois querem que a polícia peça 

licença para eles. É isso aí, ô! É esse tipo de pessoa que vai, diferentemente do que 

aconteceu em São José, que vieram com bastante elegância nesta Casa, olha a 

situação que foi feita na Assembleia Legislativa. Pode cortar o vídeo, tranquilo. Então é 

isso, presidente, só uma manifestação, quero aqui deixar os meus cumprimentos à 

Polícia Militar e também aos servidores da Assembleia Legislativa pela forma com que 

conduziram e trataram desse tumulto para que não houvesse coisas piores, né? Um 

abraço a todos e fique com Deus!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Próximo... Questão de 
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Ordem, vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI, Q. O.:- “Senhor presidente, às 8 horas da manhã já tinha 

servidores acompanhando a sessão e foi colocado bomba dentro do Plenário. O 

pessoal que estava acompanhando... tinha uma delegação de Caraguatatuba que foi 

obrigada a descer, foi por isso que... aquela confusão, aquela imagem é porque já 

tinham servidores que... os professores não conseguiram entrar na Assembleia porque 

a Polícia Civil chegou cedo porque também estavam lá contra a proposta da reforma, 

ocuparam o Plenário. A hora que chegou a delegação de professores foi jogado 

bomba dentro, dentro do Plenário. Aí, saindo, o pessoal quis voltar para o Plenário, 

todos os professores, e é por isso que teve essa agressão. Então quero dizer que eu 

repudio a atitude da Polícia Militar que jogou bomba, esvaziando todo o Plenário. 

Infelizmente essa foi parte das imagens porque outras a imprensa inclusive já 

registrou, está nos anais. O pessoal... assista aí pela imprensa independente para ver 

que não é a versão do vereador do PSDB. Muito me espanta passar parte das 

imagens, se ele colocasse lá o início da sessão, e eu tenho lá testemunhos de vários 

servidores que estavam lá e foram obrigados a sair e que queriam entrar lá dentro 

porque infelizmente votou-se sem a participação dos professores.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o 

vereador Juvenil Silvério.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “A nobre colega ela... como ela disse, né, eu 

coloquei só uma parte das imagens. Na verdade, eu coloquei a outra parte porque a 

primeira parte ela havia colocado já, então é os dois lados da moeda apresentados 

aqui no nosso Plenário. E me espanta também porque na sessão que tivemos aqui de 

votação, ela foi ao microfone e defendeu a reforma do Dória, ela foi ao microfone e 

defendeu a reforma do Dória em contraposição à reforma aqui de São José dos 

Campos. Mas eu queria só dar um número: 34 bilhões por ano é o custo do Estado 

nesta questão da Previdência, 34 bilhões, sendo que o Estado aporta 29 bilhões por 

ano.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Questão de Ordem. Bom, eu quero aqui responder, 

vereador, porque a reforma do Felício, de qual você é presidente do partido, é pior que 

a do Dória porque a do Dória isenta o trabalhador até o teto, que é 6 mil, o do Dória 

isenta; a do Felício não, cobra do salário-mínimo. Mas a do Dória é ruim também para 

os trabalhadores porque a média salarial, que é por onde a maioria dos trabalhadores 

aposentam, isso caiu por terra porque agora se você inicia sua carreira trabalhando 
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como estagiário ganhando 900 reais, trabalhando como trabalhadora doméstica 

ganhando salário mínimo, esta... o teu primeiro emprego até o último, e se você 

terminar como um diretor de uma empresa ou gerente de...” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Conclua, vereadora!” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “... gerente de uma loja, você vai ter a média salarial. 

Então nós vamos ter nacionalmente um rebaixamento de salário de todos os 

trabalhadores, aqui do munícipio, do estado de São Paulo, por conta dessa mudança 

que nós...” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereadora, deu o 

tempo.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Já estou terminando. ... que nós vamos só sentir daqui 

a dez anos, daqui a 15 anos, como foi no Chile. Então esta reforma é uma das piores 

reformas que nós estamos vivendo...” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o 

vereador Juvenil Silvério.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, para não ficar gazeteando aqui 

e falando bobagem, eu vou esperar o dia 31 de julho, que é quando todos os estados e 

munícipios farão as suas reformas, e aí eu volto ao microfone e vou dizer quais as do 

PT que também fizeram.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Próximo orador inscrito 

para falar, no tempo de dez minutos, vereador Dr. Elton.” 

Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 

1º, do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. art. 137, V, do 

Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Dr. Elton, pelo prazo regimental 

de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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Na tribuna, o vereador DR. ELTON:- “Obrigado, senhor presidente! Obrigado a todos 

que nos acompanham aqui na Câmara Municipal e também nas nossas redes e 

também na TV Câmara! Primeiramente uma boa noite a todos aqui! E eu gostaria de 

conversar um pouco com vocês sobre alguns trabalhos realizados mesmo aí... em 

especial falando um pouco sobre as demandas de Saúde do nosso munícipio e as 

coisas que estão sendo realizadas. Primeiramente – no primeiro slide – eu estive numa 

reunião especial ali com o prefeito Felício tratando de assuntos especiais, em mais 

específico, tratando de problemas da ordem de Saúde e ali a gente pôde estar 

conversando sobre possibilidades tanto de projetos que venham para ser executados 

aqui no nosso munícipio para ganho na área da Saúde aos nossos munícipes. Então, 

eu agradeço primeiramente ao prefeito Felício pela abertura de a gente poder 

conversar um pouco sobre projetos e aquilo que está sendo também feito. E falando 

de projetos e coisas que estão sendo feitas na área da Saúde, depois, no final, quando 

estiver falando um pouco sobre a reunião do Comus, vou dizer um pouco sobre 

algumas coisas que foram apresentadas pela Secretaria de Saúde que estão sendo 

realizadas aqui em São José dos Campos. No próximo slide, eu estive também e estou 

realizando juntamente com uma equipe... foi planejado uma série de cursos que visem 

estabelecimento de orientações para a fortificação das famílias. Isso tem sido realizado 

ali na Igreja da Cidade. O nome do projeto é Herança Real. É um projeto realizado 

pela Igreja da Cidade e no qual a gente vem trazendo pautas ou informação aos 

casais, às famílias para que eles consigam fortificar, fortalecer as suas famílias. Dentre 

essas áreas, eu estive falando especificamente sobre a área de sexualidade, falando 

um pouco sobre o papel da sexualidade e a importância disso na família. No próximo 

slide, eu posso... vocês podem ver ali, as aulas eram ministradas em salas de aula e 

durante esse curso a ministração geralmente eram feitas por casais, então eu estive, 

como mostrado no slide anterior, a minha esposa, eu e ela estivemos ali falando com 

tantas pessoas sobre a fortificação das nossas famílias. No próximo slide... próximo 

slide. Eu estive também em São Paulo, né, com o Paulo Skaf, que é uma das nossas 

lideranças do MDB no nosso país, e ali eu pude estar conversando também com ele 

sobre pautas importantes e o apoio sobre qual é a tramitação que o Partido MDB está 

tendo na nossa região, qual é a expectativa para o futuro e como nós podemos 

participar ali na construção de políticas públicas, por meio do partido, do MDB, para 

que a gente possa melhorar a situação dos nossos munícipes aqui em específico, em 

São José dos Campos. Então eu queria agradecer ao Paulo Skaf que sempre tem nos 
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atendido e tem também nos orientado muitas vezes dando instruções e orientações do 

que fazer e de projetos inclusive que a gente vai dar em logo a tramitação aqui nesta 

Casa. Então eu queria agradecer em especial ali a oportunidade que ele nos deu. E, 

por fim, eu queria falar sobre a reunião do Comus realizada aqui na nossa Câmara 

Municipal em um destaque para o plano de ação municipal para redução de 

mortalidade infantil que foi apresentado pela secretaria durante todo esse evento. Mas 

além disso, outros dados eu quero trazer para vocês de coisas que estão sendo 

realizadas por meio da Secretaria de Saúde e que estão modificando um pouco o 

atendimento de saúde no nosso município. Em especial, alertá-los que desde domingo 

agora, no dia 1°, foi instalado um serviço para aumentar as ofertas de exames tanto de 

ultrassom e mamografia no nosso município, isso para todos os pacientes da nossa 

rede pública de saúde. E esse trabalho está sendo realizado por um serviço móvel, 

uma empresa chamada Memo Serviço Móvel Especializado em Saúde. Esse 

credenciamento ele visa instalar... realizar 12 mil exames de ultrassom e mais 3 mil 

exames de mamografia de rastreamento e diagnóstico por mês, isso aumenta o nosso 

fluxo de atendimento para um total de exames ofertados de 20 mil exames de 

ultrassom para os nossos munícipes e 5.300 mamografias todos os meses na rede 

pública. E para que isso aconteça esse... todos esses exames serão realizados não 

apenas dias de semana, mas de domingo a domingo, das 7 da manhã às 18 horas, e 

os pacientes são convocados para a realização desses exames por meio da Central de 

Agendamento 156. Então estando eles no atendimento da saúde básica, havendo a 

necessidade, o fluxo para realização de tanto ultrassom quanto de mamografia, eles 

serão agendados por meio do 156. Existem outros parceiros no nosso munícipio que 

realizam também exames como o ultrassom e a mamografia, dentre esses a gente tem 

o Hospital Municipal, por meio do serviço do Ambulatório da Mulher; o AME também, 

que é o Ambulatório Médico de Especialidades, que é por meio do Estado; o Instituto 

Tomovale de Radiologia; a UPA do Alto da Ponte; e a UES2, por meio da empresa 

Quinta Martins Serviços Médicos. Então todos esses parceiros, inclusive agora esse 

credenciamento, para aumentar as demandas de realização de exames tanto de 

ultrassom quanto de mamografia. Além disso, foi apresentado para nós ali na reunião 

do Comus o término da reforma realizada no antigo prédio do Famme. Para quem não 

sabe, o Famme ele é a unidade... onde realiza... Unidade de Especialidades de Saúde 

II, ele é um prédio antigo de nossa cidade, ele tem mais ou menos 50 anos e ele nunca 

passou por uma verdadeira obra de reforma e adequação do seu espaço para o 
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atendimento dos munícipes em São José dos Campos. Os trabalhos eles começaram 

já em outubro do ano passado e estavam por terminar agora nesse final de semana, 

com o investimento de cerca de 380 mil reais, onde foi realizado ali naquele prédio 

troca de pisos, os forros das duas salas de espera, adequação dos consultórios 

médicos e das salas de ultrassom, triagem e da eletroneuromiografia. Também foram 

realizadas as trocas e adequações dos telhados com troca de calhas, instalação de ar-

condicionado nas salas de espera, construção de banheiro para o adequado 

tratamento de quem entra para realizar um ultrassom, principalmente para as mulheres 

que fazem o ultrassom transvaginal que, após o exame, precisam de ter um melhor 

acolhimento e terem um espaço para poderem terminar o seu exame. Além disso, a 

ampliação e construção de banheiros públicos para que as pessoas pudessem ser 

melhores assistidas ali, adequação dos balcões de recepção, das instalações 

hidráulicas e instalação de duas caixas-d’água para abastecimento dos sanitários. 

Além disso, o prédio foi inteiramente pintado e ele vai receber no próximo mês a 

instalação de um elevador garantindo também a melhor acessibilidade dos munícipes 

que estiverem sendo atendidos ali no andar superior do prédio, não mais apenas por 

meio de escadas. Então, também é importante dizer que todas essas obras 

aconteceram sem que o atendimento ao público parasse, então o atendimento 

continuou por meio dos serviços ali. E, ao todo, essa empresa ela vai poder ofertar 

agora, com toda essa adequação, 12.400 consultas especializadas e 

aproximadamente 4.500 exames de ultrassom por mês ali. Todas as... como eu disse 

anteriormente, todo agendamento para esse tipo de atendimento ali no antigo Famme 

é realizado por meio do agendamento do 156. Então eu parabenizo aí a Prefeitura e, 

em especial, a Secretaria de Saúde pelos investimentos realizados aí para o 

atendimento em São José dos Campos. Muito obrigado a todos!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra, 

vereador José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, gostaria de fazer os seguintes pedidos: 

votação em bloco, primeiramente; a inclusão de... as Indicações 957 a 974 e os 

Requerimentos 453 a 455. E, senhor presidente, solicito ainda a supressão da sessão 

do dia 19 de março de 2020 em função do feriado do dia de São José, padroeiro do 

nosso munícipio. Obrigado!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Próximo inscrito no 

Pinga-Fogo, vereador Wagner Balieiro, tempo de cinco minutos. É, falou dez.” 
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Na tribuna, o vereador WAGNER BALIEIRO:- “Senhor presidente, senhoras e 

senhores vereadores, público aqui presente e a todos que nos acompanham pela TV 

Câmara, pelas redes sociais. No dia de ontem começou a aparecer umas tabelas, uns 

placares, falando da questão da votação que nós tivemos aqui sobre a questão da 

reforma do Instituto de Previdência aqui de São José dos Campos. Quando eu tive a 

oportunidade de ver alguma dessas fotinhas, desses quadradinhos, consegui ver 

também alguns autores da... até de pessoas filiadas ao PSDB colocando isso em 

alguns grupos, né, publicando as fotos. Eu tenho muito orgulho de ter votado contra 

esse projeto, contra o projeto de reforma que o Felício colocou aqui na Câmara de São 

José. Reforma de Felício continua sendo a pior do país. E por que que continua sendo 

a pior do país? Semana passada, a Prefeitura de Campinas, tem um instituto muito 

pior que o de São José, foi protocolado lá o Projeto de Lei Complementar 19/2020. 

Prefeitura de Campinas. O projeto de Campinas tem essas duas páginas apenas. E 

nesse projeto de Campinas também, assim como na maioria das outras cidades, está 

lá muito claro... Vou até passar mais um. ‘Incidirá contribuição sobre os processos de 

aposentadorias concedidas pelo Instituto de Previdência Social de Campinas, com 

percentual igual ao estabelecido aos servidores titulares, sobre os proventos de 

aposentadorias e pensões que superem o limite máximo dos benefícios do Regime de 

Previdência social’; o percentual de 14% (quatorze por cento) sobre as aposentadorias 

e pensões. Ou seja, também é mais uma cidade que vai colocar 14% (quatorze por 

cento) somente a partir do teto. E aqui, também, em Campinas, a alíquota patronal, já 

que aumentou para 14% (quatorze por cento) do servidor da ativa, a alíquota patronal 

aumentou para 28% (vinte e oito por cento). Então, é muito diferente do que foi feito 

em São José dos Campos. Nesse processo também, porque a legislação federal não 

obriga a fazer isso, aqui não foi mexido no valor das pensões. Não foi mexido no valor 

das pensões, por quê? Porque a legislação federal não obriga isso. Tem gente que 

vem com a mesquinharia e a mentira... Eu acho que o camarada deve ser um belo de 

um nefelibata porque ele fica vindo com historinhas que: ‘tem que fazer a reforma 

porque está na lei federal, porque está na lei federal.’ A lei federal ela é muito clara, 

separe por questão dos afastamentos para colocar na Prefeitura e também discuta a 

alíquota, mas não fala o percentual e não fala que é necessário colocar para 

aposentado e não fala que tem que mexer com pensão e não fala que tem que mexer 

com um monte de coisa que colocaram aqui. Então, só para deixar claro que esse 

debate ele ainda vai longe e nós vamos tentar, junto com o que for possível da 
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assessoria jurídica e mesmo fazendo comparativo com as outras cidades, mostrar a 

injustiça que foi feita aqui na cidade de São José dos Campos. Nós estamos com o 

pior sistema e o mais cruel para o aposentado e pensionista do país. Mesmo hoje 

quando a gente viu toda aquela pancadaria, aquela coisa horrorosa que aconteceu na 

Assembleia Legislativa, e que lá teve uma reforma de Previdência que está tirando 

direito do servidor público, que está tirando direito de aposentados e que tem uma 

situação inclusive do instituto ou da situação do Estado de Previdência pior que o 

município de São José dos Campos, nem lá eles colocaram 14% (quatorze por cento) 

para quem ganha acima de salário-mínimo quando são já aposentados e pensionistas, 

só aqui no município de São José dos Campos. As medidas que aconteceram lá no 

Governo do Estado, caso seja aprovado a PEC Paralela que está lá também 

tramitando na Câmara dos Deputados, podem vir a atingir os servidores municipais de 

São José dos Campos na questão da idade, na questão do valor de aposentadoria, 

então é importante a gente ficar atento. Eu fui hoje em várias unidades da Prefeitura, 

escolas, UBSs, em várias regiões da cidade e há uma preocupação imensa do 

servidor público em relação ao que que vai acontecer no município de São José dos 

Campos e nós precisamos trabalhar uma discussão que veja a realidade do serviço de 

São José dos Campos, a realidade do Instituto de São José dos Campos, não dá para 

simplesmente ter medidas tão absurdas como essa que está sendo feita aqui. Queria 

passar aqui rapidamente uma vistoria que eu fiz no Arquivo Público Municipal, o nosso 

arquivo que guarda documentos históricos, que guarda a memória de nossa cidade, 

documentos importantíssimos e um lugar que eu tenho particularmente um prazer 

imenso de ir, mas é uma tristeza ver o que está acontecendo no Arquivo Público. Fui lá 

na Fundação Cultural, conversei até inclusive com alguns funcionários e até com a 

diretoria da Fundação Cultural. Nós estamos tendo no galpão da Fundação Cultural, 

no local onde guarda documentos históricos da Fundação Cultural, um lugar cheio de 

goteira que está nessa situação aqui. Eu fui lá no dia de chuva e a gente encontrou, 

né? Lógico que estavam todos com lonas ali porque estava goterando no galpão 

inteiro e precisa ser resolvido. Balde, água para todo lado, uma situação vergonhosa 

no Arquivo Público Municipal, que é o local onde nós guardamos os documentos 

históricos do município, da Câmara Municipal, a história de nossa cidade. E assim, 

fiação elétrica exposta, balde, água para todo lado, numa situação muito ruim no 

Arquivo Público Municipal. Essas fotos – tem várias outras, eu coloquei só duas aqui – 

são de semana passada, numa chuva que teve, que a gente foi lá e viu aquela 
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situação vergonhosa dentro do Arquivo Público Municipal. Vistoriando o Arquivo 

Público Municipal, o que que a gente viu também? Cine Santana. O Cine Santana com 

o mesmo problema da questão das calhas e o forro, uma série de locais ali onde nós 

estamos vendo também infiltração porque há problemas de infiltração também no Cine 

Santana. Então, o Cine Santana, Arquivo Público Municipal, substitui corretamente as 

calhas, verifique a situação, nós estamos chegando a um ponto que a falta de 

manutenção e a falta de cuidado com esses patrimônios históricos, com esses 

documentos importantíssimos de nossa cidade, estão sendo perdidos e prejudicando a 

população e não podemos deixar uma situação dessa continuar acontecendo. Ali são 

partes ali do Cine Santana que está caindo à medida que chove porque, devido à 

infiltração, está numa situação dessa. Então aí são algumas fotos que a gente está 

passando aqui do Cine Santana e do Arquivo Público Municipal que precisa ter a 

correção desses problemas de infiltração.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos agora ao 

processo de votação. Em votação o pedido verbal do vereador José Dimas. 

Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação 

contrária, senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por 

unanimidade.” 

A requerimento verbal formulado pelo vereador José Dimas, o Plenário, consultado, 

aprovou por unanimidade o pedido de votação em bloco das matérias submetidas à 

apreciação do Plenário; bem como o pedido de inclusão das Indicações de n°s 

957/2020 constante do Processo nº 1804/2020, de autoria da vereadora Flávia 

Carvalho, que solicita à Prefeitura realizar o reparo na canaleta de concreto situada na 

Rua Oito, próximo ao nº 315/325, no bairro Dom Pedro II; 958/2020 constante do 

Processo nº 1805/2020, de autoria da vereadora Flávia Carvalho, que solicita à 

Prefeitura realizar a supressão da árvore situada na avenida Gaudêncio Martins Neto, 

nº 50 – Conjunto Emha; 959/2020 constante do Processo nº 1806/2020, de autoria da 

vereadora Flávia Carvalho, que solicita à Prefeitura realizar a construção de sarjetas 

na Travessa Cecília Rodrigues Souza, próximo ao nº 232, no bairro Parque 

Residencial União; 960/2020 constante do Processo nº 1807/2020, de autoria da 

vereadora Flávia Carvalho, que solicita à Prefeitura realizar o fechamento de buracos 

na rua Mario Antonio Abrantes da Fonseca, próximo ao nº 15, no bairro Campo dos 
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Alemães; 961/2020 constante do Processo nº 1809/2020, de autoria da vereadora 

Flávia Carvalho, que solicita à Prefeitura realizar a construção de canaletas para 

escoamento de água, na rua Cesar Luiz da Silva Generoso, próximo ao nº 198/227, no 

bairro Campo dos Alemães; 962/2020 constante do Processo nº 1810/2020, de autoria 

da vereadora Flávia Carvalho, que solicita à Prefeitura realizar a construção de 

canaletas para escoamento de água, na Rua Sete, próximo ao nº 10, no bairro Dom 

Pedro II; 963/2020 constante do Processo nº 1813/2020, de autoria do vereador 

Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura fiscalização de agentes de trânsito, em frente 

à EMEI Domingos de Macedo Custódio e IMI Armilinda Locatelli de Macedo, na Vila 

Tesouro; 964/2020 constante do Processo nº 1814/2020, de autoria da vereadora 

Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos a análise 

visando a supressão de árvore morta na área próxima da quadra do Jardim Santa 

Luzia, localizada na avenida Vicente Brandão Ferreira; 965/2020 constante do 

Processo nº 1815/2020, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita à 

Prefeitura Municipal de São José dos Campos o serviço de nivelamento, 

cascalhamento e desobstrução do sistema de drenagem da Rua das Rosas, no 

Bairrinho; 966/2020 constante do Processo nº 1816/2020, de autoria da vereadora 

Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos que sejam 

trocadas as lâmpadas da quadra de esportes do Jardim Santa Luzia; 967/2020 

constante do Processo nº 1817/2020, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que 

solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos o serviço de nivelamento e 

cascalhamento da rua Wilson Domingues da Fonseca e rua Luís Geraldo, no bairro 

Buquirinha II; 968/2020 constante do Processo nº 1818/2020, de autoria da vereadora 

Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos a poda da 

árvore localizada na rua Scorpius, nº 1230, no Jardim Satélite; 969/2020 constante do 

Processo nº 1819/2020, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita à 

Prefeitura Municipal de São José dos Campos o serviço de troca de lâmpada na rua 

Paturi, em frente ao nº 3, no bairro Buquirinha II; 970/2020 constante do Processo nº 

1820/2020, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal 

de São José dos Campos serviço de roçada e capina na avenida Ubiratan Mendes e 

Estrada do Florindo, no bairro Buquirinha II; 971/2020 constante do Processo nº 

1821/2020, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal 

de São José dos Campos o serviço de nivelamento, cascalhamento, roçada e capina 

da rua Paturi e Travessa Paturi, no bairro Buquirinha II; 972/2020 constante do 
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Processo nº 1822/2020, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita à 

Prefeitura Municipal de São José dos Campos o serviço de limpeza das canaletas de 

drenagem ao longo da Estrada Municipal Rodolfo Sebastião Alvarenga, no Bairro do 

Costinha; 973/2020 constante do Processo nº 1823/2020, de autoria da vereadora 

Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos o serviço 

de nivelamento, cascalhamento e desobstrução das barreiras ao longo da Estrada do 

Bengalar, no Bairro do Bengalar; e 974/2020 constante do Processo nº 1824/2020, de 

autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José 

dos Campos o serviço de poda em um bambuzal localizado na Estrada do Bengalar, 

próximo à Capela Nossa Senhora da Rosa Mística, no Bairro do Bengalar; e dos 

Requerimentos de nºs 453/2020 constante do Processo nº 1808/2020, de autoria da 

vereadora Flávia Carvalho, que solicita à Prefeitura transferência para Gabriely dos 

Reis Silva da E. E. Major Miguel Naked para uma das escolas: EMEF Profª Norma de 

Conti de Simão, EMEF Profª Ildete Mendonça Barbosa; 454/2020 constante do 

Processo nº 1811/2020, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que requer à 

Prefeitura urgência no agendamento de avaliação para cirurgia de pescoço para 

Claudia Gomes Pereira de Oliveira; e 455/2020 constante do Processo nº 1825/2020, 

de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita à EDP São Paulo Distribuição de 

Energia S/A o serviço de poda em um bambuzal localizado na Estrada do Bengalar, 

próximo à Capela Nossa Senhora da Rosa Mística, no Bairro do Bengalar; e, ainda, o 

pedido de supressão da sessão ordinária do dia 19 de março de 2020 (Requerimento 

nº 456/2020 constante do Processo nº 1826/2020).  

Passou-se ao processo de votação. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos ao 

processo de votação das atas e das proposituras constantes do Expediente. Em 

votação as atas das sessões ordinárias realizadas nos dias 18 de fevereiro de 2020 – 

9ª Sessão Ordinária; 20 de fevereiro de 2020 – 10ª Sessão Ordinária; 27 de fevereiro 

de 2020 – 11ª Sessão Ordinária. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários que se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação 

contrária.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por 

unanimidade.” 

Às 18h54min iniciou-se o processo de votação. 
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Submetidas à apreciação do Plenário foram aprovadas por unanimidade as atas das 

sessões ordinárias realizadas nos dias 18, 20 e 27 de fevereiro de 2020. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação os 

requerimentos constantes da pauta da sessão de hoje, 3 de março de 2020, bem como 

os documentos inseridos nesta data. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, 

os contrários que se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação 

contrária.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado por 

unanimidade.” 

O Plenário, consultado, aprovou, em bloco e por unanimidade, as matérias constantes 

da pauta, bem como as matérias inclusas, já citadas. 

Foram deferidos de plano os Requerimentos de nºs 427/2020 constante do Processo 

nº 1550/2020, da vereadora Dulce Rita, que justifica ausência na sessão ordinária do 

dia 20 de fevereiro de 2020, conforme atestado médico; 440/2020 constante do 

Processo nº 1633/2020, do vereador Maninho Cem Por Cento, que justifica ausência 

na sessão ordinária de 20/02/2020, conforme atestado médico; e 441/2020 constante 

do Processo nº 1661/2020, do vereador Walter Hayashi, que justifica ausência na 

sessão ordinária de 27/02/2020 e solicita licença da vereança do dia 28/02/2020, 

conforme atestado médico. 

Às 18h54min encerrou-se o processo de votação. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Nada mais havendo a 

tratar, está encerrada a presente sessão.” 

Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA 

PADARIA, declarou encerrada a presente sessão ordinária, o que se deu às 

18h54min.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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