
 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                             (ANAIS)                                              1 

CMSJC-001 – 26ª Sessão Ordinária – 30.04.2020 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  30.04.2020 

 

 

VIGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA 

QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 17h54min, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, 

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

vereadores: ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA), CYBORG (CIDADANIA), DR. 

ELTON (MDB), ZÉ LUÍS (PSD), JOSÉ DIMAS (PSDB), ROBERTO DO ELEVEN 

(PSDB), LINO BISPO (PL), SÉRGIO CAMARGO (PSDB), JUVENIL SILVÉRIO 

(PSDB), MARCÃO DA ACADEMIA (DEMOCRATAS), DULCE RITA (PSDB), 

DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA (PSDB), WAGNER BALIEIRO (PT), AMÉLIA 

NAOMI (PT), JULIANA FRAGA (PT), MANINHO CEM POR CENTO (SD) e 

PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PSDB). 

 

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

CARVALHO (REPUBLICANOS) – 17h56min; VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h04min; 

e ESDRAS ANDRADE (PODEMOS) – 18h12min.  

 

 

Às 17h54min, 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 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 senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Informo a todos os 

presentes que, nos termos regimentais, a votação dos projetos 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 
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sessão. Com a palavra o líder de governo, vereador José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, primeiramente solicito a supressão da 

leitura de todos os processos da pauta de hoje por serem de conhecimento de todos 

os vereadores. Solicito adiar, por uma sessão, o Processo 11022/2019 – Projeto de Lei 

332/2019, de autoria do vereador Juvenil Silvério; de autoria do vereador José Luís, o 

Processo 13705/2019 – PL 400/2019, por uma sessão; e também, adiar por uma 

sessão, o Processo 14578/2019 – Projeto de Lei 414 de 2019. Solicito, ainda, a 

inclusão para leitura, de autoria da vereadora Dulce Rita, o Processo 2878/2020 – 

Projeto de Lei 78 de 2020; também a inclusão para votação o Processo 1621/2020 – 

Projeto de Lei 39 de 2020, de autoria do vereador Dilermando Dié de Alvarenga; e a 

inclusão para leitura e votação o requerimento de autoria do Dr. Elton, Processo 

2889/2020 – Requerimento 717 de 2020. Tem ainda um outro processo para inclusão 

para leitura, de autoria do vereador Juvenil, que ele vai passar a mencionar, o 

Processo é 2887/2020 – Projeto de Lei 79/2020, de autoria do vereador Juvenil 

Silvério. São essas as solicitações, senhor presidente. Obrigado!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “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.” 

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 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 n° 332/2019 constante do Processo nº 11022/2019, de 

autoria do vereador Juvenil Silvério, que altera a Lei nº 9.158, de 28 de agosto de 

2014, que “Dispõe sobre a organização e funcionamento das feiras livres noturnas, e 

dá outras providências”; do Projeto de Lei nº 400/2019 constante do Processo nº 

13705/2019, de autoria do vereador Zé Luís, que autoriza o Poder Executivo a incluir, 

como curso extracurricular, a temática Educação e Segurança Digital na Rede 

Municipal de Ensino de São José dos Campos, para os alunos do ensino fundamental; 

e do Projeto de Lei nº 414/2019 constante do Processo nº 14578/2019, de autoria do 

vereador Zé Luís, que altera a Lei nº 2.201, de 11 de julho de 1979, que “Dispõe sobre 
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a implantação da zona azul”; e, ainda, o pedido de inclusão na pauta para leitura do 

Projeto de Lei nº 78/2020 constante do Processo nº 2878/2020, de autoria da 

vereadora Dulce Rita, que denomina a Unidade de Especialidades de Saúde no Bairro 

Parque Industrial de Sandra Cristina Blanco Del Rio; e do Projeto de Lei nº 79/2020 

constante do Processo nº 2887/2020, de autoria do vereador Juvenil Silvério e do 

vereador Sérgio Camargo, que dispõe sobre a redução proporcional das mensalidades 

da rede privada de ensino superior enquanto perdurar os efeitos do Decreto 18.476, de 

18 de março 2020, que declara situação de emergência no Município de São José dos 

Campos, em razão da declaração da Organização Mundial de Saúde – OMS – de 

pandemia de Covid-19; e a inclusão na pauta para votação do Projeto de Lei nº 

39/2020 constante do Processo nº 1621/2020, de autoria do vereador Dilermando Dié 

de Alvarenga, que denomina a praça localizada nesta cidade, na rua Geraldo Donizeti 

de Mancilha, em frente ao número 281, no Jardim Santa Edwges, de Praça Acelino 

Alves Nascimento; e, ainda, o pedido de inclusão na pauta para leitura e votação do 

Requerimento de nº 717/2020 constante do Processo nº 2889/2020, de autoria do 

vereador Dr. Elton, que requer a DRS XVII – Taubaté informações quanto ao boletim 

epidemiológico e informações sobre os leitos de UTI ocupados, tratando do Covid-19, 

nos municípios integrantes desta Diretoria Regional de Saúde. 

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

vereador Juvenil Silvério.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, solicito a leitura, já foi pedida 

pelo líder de governo a leitura desse processo por conta de uma necessidade hoje de 

vários estudantes do ensino superior que estão em nossas faculdades aqui em São 

José dos Campos. Por conta dessa pandemia, infelizmente muitos deles não estão 

conseguindo pagar as mensalidades em dia, vereador Dié. Então, eu peço ao Plenário 

desta Casa que avalie com carinho esse projeto de lei, possa contribuir também, e que 

as universidades, as faculdades do município de São José dos Campos possam então 

conceder descontos nas mensalidades para esses alunos que tanto precisam de apoio 

nesse momento aqui em São José dos Campos.” 

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 vereadores, 

público que nos acompanha pelas redes sociais e pela TV Câmara! Senhor presidente, 

eu gostaria de agradecer ao líder de governo que gentilmente hoje falou comigo e 
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disse que o meu projeto será adiado. Então acho que a gente está começando a se 

entender. Acho que é dessa forma que a gente vai construindo um trabalho conjunto, 

um trabalho sério. Então eu agradeço o líder de governo. Mas, senhor presidente, eu 

gostaria mais uma vez de chamar atenção dessa Casa ao absurdo que está 

acontecendo na cidade de São José dos Campos. Até o presente momento a 

Prefeitura de São José dos Campos não comprou – volto a frisar – um caroço de feijão 

para ajudar as famílias que estão passando necessidade em São José dos Campos, 

nos vários bairros. Fiquei sabendo hoje inclusive conversando agora à tarde com o 

padre Rogério, padre Rogério Félix, da Paróquia Espírito Santo, ele me dizia que 

entrou no Facebook da... talvez acho que do prefeito Felício e pediu para ele cesta 

básica para ajudar as famílias que estão batendo às portas lá da Paróquia Espírito 

Santo, foi negado, mandou ele procurar o Fundo Social. Procurou o Fundo Social que 

também disse que tem mais de 20 mil na fila e assim por diante. E conversando aqui 

fiquei sabendo também que quem cuida da pasta de Ação Social sequer recebe os 

vereadores para dialogar sobre esse assunto. É vergonhoso isso, senhor presidente! 

Essa Casa fez uma economia gigantesca, mandou, está mandando à Prefeitura de 

São José dos Campos e até agora nenhuma resposta sobre o ofício que nós fizemos. 

Para outras coisas vai-se até o STF e se briga, fica nervoso, parece um leão, xinga a 

mãe de juíza e assim por diante. Agora, por que não se tornar esse leão também para 

comprar cesta básica para essas pessoas que estão passando necessidade? Qual é o 

problema que nós temos com isso? Então, peço, chamo atenção dos vereadores, tem 

vários vereadores de base aqui inclusive religiosas que estão acompanhando o que 

está acontecendo em São José dos Campos, nós temos que cobrar. Precisa se descer 

desse salto. Como que é essa... não recebe os vereadores para dialogar a respeito 

disso? Então fica aqui o meu descontentamento a respeito desse assunto e espero 

que rapidamente, rapidamente, nós tenhamos uma solução porque – volto a frisar – 

quem trabalha lá na ponta está sentindo o que eu estou falando. Duvido que um 

parlamentar aqui não tenha aqui pelo menos uns dez whatsApp pedindo ajuda de 

cesta básica, de cesta de alimentos, tá bom? Obrigado!” 

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

vereador Dr. Elton.” 

O vereador DR. ELTON:- “Obrigado, senhor presidente! Obrigado também a todos que 

nos acompanham aqui nesta noite na Câmara Municipal, também pelas nossas redes 

sociais! Presidente, eu gostaria de, primeiramente, agradecer à presidência, à sua 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade sob o 
identificador 390039003900390034003A00540052004100



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                             (ANAIS)                                              5 

CMSJC-001 – 26ª Sessão Ordinária – 30.04.2020 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  30.04.2020 

pessoa, também à Secretaria Geral e à Secretaria de Comunicação desta Casa pelas 

compras das máscaras que foram distribuídas a todos os funcionários seguindo a 

recomendação do que o ministério tem feito, a Secretaria de Estado e também o 

município quanto à utilização. E parabenizar a todos que também estão fazendo a sua 

utilização da máscara, inclusive, durante os trabalhos aqui da Câmara Municipal. E a 

importância que eu venho falar nesse momento sobre a utilização da máscara é 

exatamente para que a gente tenha inclusive a possibilidade dos nossos trabalhos 

estarem ocorrendo, a gente esteve falando bastante juntamente... da mesma maneira 

como o prefeito e o Executivo, sobre a possibilidade de logo podermos estar com as 

nossas atividades econômicas também funcionando. Mas, para que isso aconteça, é 

necessário que cada um faça a sua parte. O isolamento é extremamente importante, 

mas aqueles que precisam sair e que precisam exercer o seu trabalho precisam 

colaborar, com a utilização da máscara. Então, por isso, parabéns a esta Casa que 

tem dado sempre o seu exemplo. Eu também gostaria de fazer um rápido comentário. 

Eu fiz uma solicitação de um requerimento esta noite para DRS de Taubaté sobre 

informações quanto ao boletim epidemiológico e informações sobre os leitos de UTI 

ocupados no Hospital Regional que serve aqui à nossa região, quantos são os leitos e 

quantos desses leitos estão sendo ocupados tantos por munícipes de São José quanto 

pelos demais de outras cidades aqui que compõem a nossa RMVale, tá bom? Então 

quais são os municípios integrantes e quem são os pacientes que estão ocupando ou 

fazendo utilização dos leitos de Covid aqui da nossa região. Lembrando que o boletim 

epidemiológico que é executado e apresentado à nossa cidade aqui ele pode 

apresentar inclusive aumento dos casos de ocupação de leitos, e a gente observa isso, 

e mesmo não tendo grande aumento nos casos detectados em São José, e isso por 

quê? Porque os leitos têm sido por muitas vezes ocupados por pessoas de outras 

cidades que acabam fazendo uso dos hospitais particulares e também podendo utilizar 

os serviços públicos ocupando então esses leitos. A gente só gostaria de ter ideia e 

por isso a gente pede e requer à DRS as informações necessárias para gente ter ideia 

da ocupação dos leitos aqui da nossa cidade. Muito obrigado!” 

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

vereador Maninho Cem Por Cento.” 

O vereador MANINHO CEM POR CENTO:- “Senhor presidente, eu também vim fazer 

uso desse microfone aqui porque... acompanhar as palavras do colega ali, o vereador 

Zé Luís, a gente tem mesmo muita gente pedindo cesta básica, muita gente passando 
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fome e a gente está aqui hoje sensibilizando aqui. Foi feito o requerimento na quinta-

feira passada e a gente não tivemos ainda um respaldo disso aí e a fome não para. 

Então não adianta nada, para nós está tudo bem, para nós está bom, o salário está lá 

no banco e o povo está lá fora sofrendo lá. Tem muita gente que trabalha, a maioria, 

muita gente tem nos procurado, que trabalha autônomo, não consegue trabalhar, os 

R$600,00 que o governo dá simplesmente é um auxílio porque não dá para pagar nem 

metade das despesas e os problemas continuam cada vez mais aumentando na 

cidade. Então a gente pede encarecidamente aí, presidente, que possa dar uma 

olhada para esse requerimento que foi feito para gente poder junto com a... com nós 

colegas vereadores, todos nós ver um meio de a gente poder fazer alguma coisa aí 

para poder olhar o lado de quem está lá do outro lado passando necessidade, 

passando fome aí e precisando do apoio. Então a gente tem que tomar muito cuidado 

porque a fome ela aperta e daqui a pouco começa aí o povo cada vez mais, por causa 

da fome, daqui a pouco invadir supermercado, essas coisas, a gente pode ver as 

coisas muito pior aí, a situação aí, tá? Porque roubar ninguém não pode, traficar não 

pode e o povo quer trabalhar, mas trabalhar não tem trabalho. Então a gente está aqui 

hoje sensibilizando aí o... aí pedindo aí aos colegas aí o apoio para essas pessoas aí 

que tanto necessitam aí do nosso trabalho e do nosso apoio aí. Obrigado, senhor 

presidente!”  

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

vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, eu queria aqui agradecer, em nome 

dos taxistas, o Instituto GM, que, vendo a dificuldade da classe, resolveu dar uma força 

para eles com cesta básica por três meses. Então foi um pedido que tinha sido feito lá 

para a Prefeitura e o Instituto GM está dando um socorro aí para os trabalhadores da 

GM, dos taxistas. E também queria agradecer a Solução Termoplástica Poloni, lá de 

Jacareí, que foi também dar uma força para os separadores de recicláveis lá do aterro, 

fornecendo aquelas máscaras com acrílico que eles estavam precisando. Eles 

estavam sem dinheiro para comprar esse equipamento para estar trabalhando no 

aterro da Urbam e daí através até da minha filha ela conseguiu que essa empresa 

fizesse essa doação para os separadores lá da Urbam para voltar às suas atividades e 

ter um pouco de segurança. É uma ótima de uma máscara, de um protetor, que é 

usado dentro dos hospitais. Então queria agradecer à Poloni Soluções Termoplásticas 

pela força que deu aí para o aterro, para a Coopertech, Futura e Alfa, Cooperativa Alfa, 
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lá para os funcionários.” 

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

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, quero fazer um requerimento 

verbal para que a Guarda Municipal de São José dos Campos ajude na organização 

das filas na frente da Caixa Econômica, colocando distância, organizando. Esse é um 

pedido que foi solicitado pelo Flávio, que é do Sindicato dos Bancários. Então quero 

aqui, em nome dos 21 vereadores, fazer esse pedido para a Guarda Municipal. Ele, 

numa conversa que nós tivemos juntos, estava até falando aqui para o José Dimas, já 

teve um gerente da Caixa de Jundiaí que veio a falecer de Covid-19 por conta do 

atendimento do gerente, um a um dando o braço, infelizmente eles perderam. Então, 

assim, com todo esse problema dessa questão que o governo federal infelizmente não 

pagou para todo mundo, está pagando para alguns, dificultando o acesso, as filas são 

enormes, no Brasil e aqui em São José também. Então o nosso pedido: que seja 

enviado para aí a direção da Guarda Municipal que eles possam orientar todos os 

munícipes lá com a máscara e colocando a distância necessária. Registrar também 

que agora no 1º de maio o movimento sindical está organizando e distribuindo cestas 

básicas, vão distribuir na cidade, uma vez que o poder público não está fazendo, o 

prefeito não está fazendo, não entregou aqui nenhuma cesta, como disse o Zé Luís. E 

também registrar que o Sindicato dos Metalúrgicos também junto com os funcionários 

da GM ajudaram os taxistas, né? Porque o sindicato também tem uma relação próxima 

com as dificuldades. Fizeram doação, compraram a doações de cestas para atender 

esse público tão importante.” 

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

vereador Marcão da Academia.” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Boa noite, senhor presidente, vereadores e 

vereadoras, público presente, público que nos acompanha através da TV Câmara, 

através da página do Facebook. Senhor presidente, quero começar aqui só para... 

para gente dar início, não posso deixar aqui de citar e fazer homenagem, pedir um 

minuto de silêncio hoje para a senhora Inês Bernardo Bittencourt, tia da minha amiga 

Silvana Sales. Mandar um abraço para toda a família, nossos sentimentos, que Deus 

conforte o coração de todos vocês. Então pedir um minuto de silêncio para toda família 

aí que está sofrendo esse momento muito difícil dessa perda. E outra é aqui somar no 

coro dos vereadores, realmente a gente vê muito essa necessidade. A Casa aqui fez 
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uma economia, fomos lá e levamos até a Prefeitura, devolvemos 4 milhões à 

Prefeitura, está certo? Teve investimento em compras de ventiladores respiratórios, 

nas máscaras, mas também nós estamos aí cobrando e tem o requerimento desta 

Casa sim, sem retorno ainda, tá, pedindo à Prefeitura das... de entregar as cestas 

básicas, ampliar a entrega, o oferecimento, que essa situação está complicada, a 

população está sofrendo, grande parte. Estou fazendo reuniões com várias entidades, 

conversando, vendo a necessidade, pessoas na rua, nós como vereadores recebendo 

o tempo todo realmente whatsApp, são pessoas na porta da nossa casa e a gente tem 

que ajudar de toda forma e, sim, aonde a Câmara já fez essa entrega, essa devolução 

de 4 milhões para Prefeitura, sim cobrar uma resposta, cobrar resposta, requerimento 

desta Casa feito por todos os vereadores. Então deixo aqui mais uma vez essa 

solicitação, esse registro aqui na Casa. E, senhor presidente, já tem várias vezes aqui 

que tem um projeto do nobre vereador Zé Luís que está tendo adiamento o tempo todo 

aí, vamos... como a gente vem buscando esse projeto, principalmente projeto que fala 

da criação, inclusão da matéria principalmente da prática de segurança da internet 

para os alunos da rede, principalmente, do ensino fundamental... É claro, nós temos 

esse projeto já desde 2017, o projeto do nobre vereador veio em 2019, e, é claro, por 

causa do art. 95, § 3º, do Regimento Interno então eu quero solicitar a preferência na 

votação do processo de minha autoria porque é um processo bom. O vereador está 

aqui também batalhando bastante por esse processo que é importante, já colocou 

várias vezes na pauta. É claro que tudo tem que ser discutido num formato bom, forte, 

que dê continuidade e que realmente tenha usos e frutos dos nossos alunos, que a 

gente possa ajudar cada vez mais. Então vamos colocar esse projeto na pauta para 

gente votar que a gente entende sim que é um grande projeto e vai ajudar muito. 

Então eu faço essa solicitação, senhor presidente.” 

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

verbal da vereadora Amélia Naomi. 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.” 

A requerimento verbal formulado pela vereadora Amélia Naomi, o Plenário, consultado, 

aprovou por unanimidade o pedido à Prefeitura Municipal que disponibilize a Guarda 
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Municipal para ajudar na organização das filas na frente da Caixa Econômica. 

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

vereador Sérgio Camargo.” 

O vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Senhor presidente, senhores vereadores, 

realmente eu queria me manifestar também das dificuldades que estão passando 

tantas famílias na nossa cidade com esse momento da pandemia. Nós conhecemos 

muita gente que está passando necessidade, muita gente que já perdeu o emprego, 

muita gente que tem deixado de ter os seus rendimentos. Já falei isso na Rádio Logos, 

já falei isso na Rádio Piratininga, que o momento de pandemia é o momento de 

solidariedade onde todos nós temos que abrir mão um pouco daquilo que nós temos e 

ajudar o próximo. Nós estamos vendo aí as campanhas que estão sendo realizadas 

por pessoas particulares, por entidades, pela igreja. A Paróquia Espírito Santo está 

com uma grande campanha lá de arrecadação de alimentos. A Catedral de São Dimas 

está fazendo campanha de arrecadação de alimentos. Essa semana agora vai haver 

também uma arrecadação de alimentos lá na Paróquia Santa Teresinha. Ou seja, a 

diocese se mobiliza para matar a fome das pessoas, né? E nós precisamos participar 

dessa corrente de solidariedade. Já falaram outros vereadores aqui que um 

requerimento foi aprovado por unanimidade, assinado por todos os vereadores, 

pedindo que a Prefeitura traga uma solução para nós na questão das cestas básicas. 

E nós pedimos realmente que... O prefeito Felício Ramuth tem feito um belo trabalho 

na nossa cidade na área da saúde, mas a área social também precisa ser... precisa de 

um olhar neste momento. Pedimos também ao secretário Mello, que é o secretário de 

Finanças, que ele realmente se debruce neste problema da nossa cidade com os seus 

procuradores, com os seus advogados para que encontre uma maneira que a 

Prefeitura de São José dos Campos possa disponibilizar ajuda às pessoas que mais 

precisam. Nós falamos aqui na semana passada das mães que vão buscar as 

merendas nas escolas lá e muitos alunos é a única refeição que ele tem durante o dia. 

Então a gente não pode fechar os olhos neste momento de pandemia para a 

necessidade de tantas famílias da nossa cidade. As obras são importantes, as obras 

vai gerar emprego na nossa cidade, vai gerar desenvolvimento, vai trazer investimento 

para nossa cidade, vai realmente fazer com que a nossa cidade continue sendo uma 

cidade pujante, mas nós não podemos esquecer das pessoas. Nós fazemos obras 

para serem utilizadas pelas pessoas. Não adianta a gente fazer obra se as pessoas 

não estiverem vivas para utilizar delas. Então não é uma cobrança, mas é uma 
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sugestão para que o prefeito Felício Ramuth, o secretário Mello e todo o seu governo, 

a secretária Edna Tralli, possa se debruçar nesse problema agora urgente para 

socorrer tantas famílias necessitadas na nossa cidade. E, eu digo aqui, nós estamos 

ainda no começo, a coisa vai piorar, então é preciso que seja urgente esse trabalho. 

Obrigado, senhor presidente!” 

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

vereador Cyborg.” 

O vereador CYBORG:- “Alô. Ah, agora sim, né, presidente? Obrigado, viu? Vários 

assuntos venho a esse microfone, presidente. Primeiramente, quero aqui falar para o 

vereador Juvenil que votarei a favor desse projeto a respeito das faculdades, vereador. 

É um projeto importante. Nós sabemos que as faculdades são privadas aqui no nosso 

município, mas tem sim que abaixar o valor da mensalidade dos alunos, porque se 

eles não estão tendo aula presencial, como é que vai pagar aquele valor que foi 

contratado? Então o vereador Cyborg votará a favor desse projeto, quero aqui colocar. 

No mesmo ritmo da educação, já conversei com o secretário Leandro Ray e gostaria, 

já cobrei isso do nosso líder de governo, o vereador José Dimas, e quero aqui 

publicamente colocar aqui a minha posição de qual será o plano de trabalho da 

Prefeitura na Secretaria de Educação pós o Covid-19 em nossa cidade. Por que que 

eu estou falando pós, vereador Calasans, vereadora Dulce, vereador Robertinho? 

Porque só essa semana o nosso gabinete foi procurado por mais 42 pais, mais de 42 

pais que estão tirando os filhos das escolas particulares (privadas) e estão procurando 

fazer matrícula tanto no estado quanto no município e não estão conseguindo, por 

quê? Estão fechadas as escolas, então eles não estão conseguindo fazer a matrícula. 

Nosso gabinete já foi orientado, nós já passamos isso para os pais, mas o que eu 

quero falar e orientar e já deixar para a secretária, que eu aguardo que a secretária 

possa me receber ou receber os vereadores para que possamos conversar, é que vai 

aumentar o número de demanda nas escolas municipais e estaduais, sendo que as 

escolas municipais da cidade de São José dos Campos é o melhor ensino do Brasil, 

podemos falar isso. Eu estudei em escola municipal, meus filhos estudaram. Muitos 

vereadores aqui estudaram em escola municipal e estadual de São José dos Campos 

e sabem o que eu estou falando. Agora, tem pai que já trancou a matrícula do filho e 

não vai ter vaga. Qual é o plano de trabalho? Porque eu estou sendo procurado, 

questionado por vários munícipes e pais de alunos, presidente, para que possamos 

passar para eles, vereador, qual é o plano. É lógico que a pandemia vai demorar, a 
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gente não sabe até quando vai, quando vai ter aula ou não. Mas o que está me 

preocupando, vereador Juvenil Silvério, é que os pais já trancaram a matrícula dos 

filhos, mais de 40, e as escolas eu temo por não ter vaga, vereadora Dulce Rita, por 

não ter vaga tanto em creche quanto em berçário, quanto escola de primeira série, 

prézinho, para os alunos. Como ficará? Então eu gostaria de uma posição da 

Secretaria de Educação. Já conversei com o secretário Leandro Ray, estou 

aguardando. Estou aguardando também uma reunião com a secretária Cristine de 

Angelis para que a gente possa explanar e verificar. Na mesma linha, presidente, 

votamos aqui, vossa excelência com o apoio de todos os vereadores, a respeito da 

cesta básica de São José dos Campos. Recebi hoje... fui à casa da minha mãe visitá-

la e o padre Rogério Félix estava falando com a minha mãe, vereador Zé Luís. No 

mesmo momento que eu estava lá a minha mãe: ‘oh, o padre Rogério está aqui!’ 

Quero mandar um abraço para o padre Rogério Félix. Questionando e perguntando a 

respeito de cesta básica. Não só ele, vários padres, vários pastores estão 

questionando a respeito de cesta básica. E a gente tem orientado, a gente tem 

orientado para que procurem a assistência social, o CRAS, a Secretaria Social. Só que 

realmente, o vereador que me antecedeu aqui falou, que tem muita gente na fila. 

Agora precisamos saber o que falar para população. O vereador não pode dar cesta 

básica. O vereador não pode ficar dando cesta básica. Agora o vereador, presidente, 

ele orienta. A situação está crítica, a situação está crítica e a gente precisa saber o que 

nós podemos ajudar e nós estamos aqui, presidente, para ajudar, ajudar o governo, 

ajudar a população, ver de que maneira possa ser feito e o que a gente pode. Agora, 

se o governador, se está esperando vir a cesta do Dória, eu vou falar para você, nós 

vamos ficar aqui esperando até passar o Covid, porque, pelo Dória, nós vamos ficar 

aqui, 11 de maio não abre o comércio, presidente. E hoje a gente viu a matéria de 

novo na Vanguarda, quantos bares vão fechar, quantos restaurantes, quantas 

empresas estão fechando. Não estou aqui querendo relatar se está certo ou está 

errado, apenas estou falando: nós precisamos ter um plano emergencial. A cidade de 

São José dos Campos, ainda bem, a saúde está aí. Nós precisamos ter um plano 

emergencial, o que a gente pode ajudar a população, presidente. Estou à disposição.” 

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

vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, eu também queria aqui enaltecer o 

trabalho dos vicentinos lá no Galo Branco e lá em Eugênio de Melo, que eles estão aí 
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batalhando arduamente para poder levar alimento para as famílias carentes. Eles 

estão aí arrecadando, fazendo campanha drive-thru junto das igrejas, junto dos postos, 

fazer postos de arrecadação sábado, domingo. Então eu acho que eles estão fazendo 

o que... o terceiro setor está fazendo o que era competência do presidente, né? Que 

infelizmente o ‘presidente não é coveiro e vai morrer gente mesmo e daí’ e por aí vai a 

loucura daquele homem. E hoje, por exemplo, já foram 435 óbitos só no dia... 24 horas 

de hoje, ontem foi 463, antes de ontem 474, então dá uma média de 450, 460 óbitos 

por dia e está todo mundo lá em Brasília com cara de paisagem como se a 

responsabilidade fosse de ninguém. Então eu queria parabenizar as iniciativas 

privadas, também temos muito que agradecer a agência de turismo, a Alpha, que 

também está fazendo arrecadação de alimentos, está distribuindo aí para as famílias 

carentes, está correndo atrás, está sensibilizada com o problema da sociedade, 

porque isso é um problema de todos e, principalmente, de quem tem a caneta na mão, 

mas pelo jeito não sabe nem escrever e nem ler, né?” 

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

Desculpa! Com a palavra o vereador Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos 

assiste pelas redes sociais. Eu quero nesta noite, presidente, aproveitar esse 

microfone para reforçar um pouco o que eu já disse na sessão anterior sobre a 

situação que nós estamos vivendo aí de dificuldade por conta do coronavírus. São 

diversas situações que vão ocorrendo, nós tivemos comerciantes aí sofrendo com toda 

essa situação e falei na terça-feira que as faculdades e as escolas particulares 

precisam estar chamando os alunos e entenderem a realidade que nós estamos 

passando. Após a sessão de terça, eu fui contatado aí por diversos alunos dizendo: 

‘vereador, nós precisamos ser ouvidos pela faculdade.’ Hoje, vou dizer sinceramente 

para os senhores, não gostei da fala da nossa coordenadora do Procon, dizendo: 

‘olha, a faculdade precisa de fato dar as aulas à distância e o aluno precisa pagar a 

mensalidade. Pera aí! A aula à distância ela tem um custo muito menor para as 

faculdades, ou seja, para a entidade que estiver dando aula à distância, tanto é que eu 

coloquei na terça-feira passada que um curso na Anhanguera à distância R$190,00 e 

presencial R$380,00 o mesmo curso. Então está mais que provado de que o ensino à 

distância ele fica mais barato para a entidade. Então que haja esse entendimento por 

parte da faculdade, que precisa tomar a iniciativa de chamar o aluno e dar ao aluno 

essa possibilidade de ele pagar menos a sua prestação. Então quero aqui reforçar. 
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Estou protocolando um requerimento encaminhando às faculdades, às entidades, que 

estão aí nessa fase difícil também, que possam eles abrir conversação com os alunos 

no sentido de dar uma condição mais amenizada para que os alunos possam honrar 

os seus compromissos. Obrigado, presidente!”  

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

vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Por favor, senhor presidente, eu queria só falar que eu 

queria pedir um minuto de silêncio para o senhor Sérgio Terra, que faleceu hoje. 

Também falar que no meu gabinete está aparecendo, por telefone, pela rede social, 

muitos pais desesperados com relação a esse problema de faculdade, de mensalidade 

das escolas em geral, e eu estou mandando todo mundo para o Procon, pegar o seu 

contrato e ir lá para o Procon para tentar uma negociação, para ver juridicamente o 

que pode ser feito porque não adianta eu, sem algum instrumento legal, tentar alguma 

coisa. Então vamos lá onde que tem realmente condições de resolver o problema 

desses pais. Então, por favor, estou vindo agora aqui, por favor, todo mundo no 

Procon.” 

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

vereador Wagner Balieiro.” 

O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Senhor presidente, venho a este microfone 

também para registrar que, conforme até matéria que saiu hoje no jornal Ovale, vários 

sindicatos de São José dos Campos – o Sindicato dos Petroleiros, dos Condutores, 

Sindicato de Alimentação, Metalúrgicos –, numa iniciativa até inclusive envolvendo o 

dia do trabalhador, compraram mais de 4 toneladas de alimentos e farão distribuição 

de alimentos, de cesta básica, amanhã em duas comunidades aqui de nossa cidade, a 

Comunidade do Banhado, a Comunidade de Santa Cruz, para as famílias previamente 

cadastradas dentro de um sistema lá junto com o movimento popular organizado 

desses dois bairros. Então teve uma iniciativa muito louvável dos sindicatos, que farão 

essa distribuição inclusive amanhã nessas comunidades, 4 toneladas de alimento, 

dentro de um processo que a gente está vendo não só os sindicatos, mas também a 

diocese. Falo aqui inclusive do papel que a Cáritas Diocesana tem feito muito grande 

de auxiliar junto às paróquias, os movimentos dos vicentinos, as próprias paróquias 

que já estão fazendo o movimento de arrecadação, os grupos organizados, seja por 

rede social ou pela internet, que estão com rede de amigos colaborando e depois 

identificando as famílias que estão passando essa necessidade. E nisso colocar, como 
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eu tenho feito todas as vezes na tribuna, a completa omissão, a crueldade que é 

quando a Prefeitura tem uma omissão nesse assunto de fornecimento de cesta básica. 

É lamentável esse tipo de postura, não fornecer absolutamente nenhuma cesta básica, 

encaminhar todo mundo para o Fundo de Solidariedade, que recebe ajuda da 

população, a população que colabora lá no Fundo de Solidariedade, enquanto você vê 

recursos sendo gastos em outras coisas não tão necessárias. Então há necessidade 

urgente de ter uma política municipal. Ficar aguardando o Estado... o Estado já vi que 

teve até... foi publicado no Boletim do Município o termo de parceria entre o Município 

e o Estado, mas não há previsão da data de chegada disso e nem da quantidade ainda 

e quando chegar é capaz de não ter sido na quantidade suficiente. Para agravar, a 

situação complicada que nós estamos vendo da dificuldade da população em relação à 

questão do aplicativo para ter o acesso ao auxílio emergencial: muitas pessoas tendo 

o seu cadastro reprovado, mesmo com uma necessidade clara há muitas pessoas que 

não estão conseguindo ter o auxílio emergencial; tem pessoas que conseguem o 

auxílio emergencial e daí não consegue fazer o aplicativo do Caixa Tem, depois tem 

que ficar indo no banco, fica correndo o risco. Assim, um sofrimento, uma angústia 

danada que muitas, talvez milhares de famílias estão passando em São José dos 

Campos fora no Brasil todo. Então essa necessidade de ajuda social é urgente, os 

casos estão crescendo todo dia, a gente não está tendo até o momento nenhuma 

estabilização, é um crescimento, hoje novamente nós tivemos números assustadores, 

o Brasil acabou de passar em quantidade a China tanto em casos... o número de 

mortos já tinha passado, agora passou em número de casos de pessoas com 

coronavírus. E o que preocupa mais é que essa curva ela está crescente e não há 

nenhuma previsão ainda, alguns falam que é na segunda semana de maio, outros 

falam que é só no começo de junho, mas ainda não tem uma data e nem uma 

perspectiva consensual de qual data que vai ter a estabilização pelo menos de novos 

casos. Fora a gritante situação que nós temos, senhor presidente, da questão da 

subnotificação. Para cada caso confirmado estima-se que há dez casos 

subnotificados, você imagina o tamanho desse problema em nossa cidade ou no Brasil 

se realmente tiver essa diferença de um para dez entre casos notificados oficialmente 

e os casos subnotificados. Então é urgente a necessidade da Prefeitura colocar 

medidas sociais para ajudar a nossa população.” 

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

vereadora Juliana Fraga.” 
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A vereadora JULIANA FRAGA:- “Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, 

funcionários da Casa, todos que estão nos assistindo pela TV Câmara e pela internet! 

Eu quero reforçar a fala dos vereadores que me antecederam sobre a questão do 

auxílio social, da cesta básica, e voltar a falar: se o prefeito fizesse um programa em 

vez de dar a marmita para as crianças, para algumas crianças, fizesse um cartão de 

alimentação ou uma cesta básica, milhares, centenas de famílias da nossa cidade hoje 

estariam pelo menos com o mínimo, com uma cesta básica. A escolha do prefeito foi 

primeiro, como o vereador falou, nada de cesta para ninguém; e onde poderia auxiliar 

não só as crianças, mas também os seus familiares, resolveu fazer uma marmitinha 

que não ajuda em nada. Então quero reforçar aqui da responsabilidade do prefeito e 

da urgência de se ter um programa que auxilie as famílias que estão necessitadas. 

Parabenizar assim as entidades que estão fazendo o seu papel, a sua parte, mas que 

o prefeito também deveria fazer a sua, que não está fazendo.” 

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

vereador Sérgio Camargo.” 

O vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Senhor presidente, eu volto a este microfone para 

falar também do projeto de lei apresentado pelo vereador Juvenil e assinado com a 

minha coautoria para que as universidades possam aí olhar com mais atenção a 

situação que está passando todos os alunos e pais de alunos das nossas 

universidades, né? Então é para que haja uma negociação, para que haja uma 

redução. Eu fui contatado por um grupo de pais de alunos e de alunos daqui de São 

José dos Campos, de uma universidade, fiz um ofício pedindo que a universidade nos 

recebesse, ela não nos recebeu até agora, não deu nenhuma resposta, ou seja, ela 

está arrecadando o seu dinheiro e não está prestando o serviço que ela se 

comprometeu por contrato. Existe uma Medida Provisória federal que autoriza aí a 

negociação entre os alunos e as universidades. Então, embasado nisso, várias Casas 

de Leis fizeram os seus projetos para redução da mensalidade. E nós aqui em São 

José dos Campos também achamos por bem trazer essa discussão na pauta na 

Câmara Municipal. Então apresentamos o projeto aí junto com o vereador Juvenil para 

que as universidades possam fazer a redução das mensalidades e assim propiciar a 

continuidade dos alunos na sua formação. Obrigado!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Obrigado, vereador! 

Excelente projeto, viu, Juvenil? Eu acho que também deveria estender para as escolas 

técnicas também, não só faculdade de nível superior, acho que seria importante 
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também ainda dar uma... de repente até fazer uma emenda, viu, vereador? Nesse 

projeto aí seu aí. Solicito ao nobre vereador Marcão da Academia que faça a leitura 

dos processos novos para ciência dos senhores vereadores.”  

Neste momento, o senhor secretário, vereador 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 2878/2020 – Projeto 

de Lei nº 78/2020, de autoria da vereadora Dulce Rita, denomina a Unidade de 

Especialidades de Saúde no Bairro Parque Industrial de Sandra Cristina Blanco Del 

Rio. Comissão: Justiça – Rito Ordinário – Término do prazo para emendas: 

15/05/2020. Processo nº 2887/2020 – Projeto de Lei nº 79/2020, de autoria dos 

vereadores Juvenil Silvério e Sérgio Camargo, dispõe sobre a redução proporcional 

das mensalidades da rede privada de ensino superior enquanto perdurar os efeitos do 

Decreto 18.476, de 18 de março 2020, que declara situação de emergência no 

Município de São José dos Campos, em razão da declaração da Organização Mundial 

de Saúde – OMS – de pandemia de Covid-19. Comissões: Justiça, Economia e 

Educação – Rito Ordinário – Término do prazo para emendas: 15/05/2020. Processo 

nº 2889/2020 – Requerimento nº 717/2020, de autoria do vereador Dr. Elton, requer a 

DRS XVII – Taubaté informações quanto ao boletim epidemiológico e informações 

sobre os leitos de UTI ocupados, tratando do Covid-19, nos municípios integrantes 

desta Diretoria Regional de Saúde.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, são 

estes os processos da leitura do dia de hoje.” 

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

vereador Juvenil Silvério.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, eu tenho ouvido aqui nesses 

microfones várias manifestações de vários colegas em relação à questão do apoio de 

alimentação às famílias aqui em São José dos Campos. Eu queria só dar uma 

sugestão aos colegas, né, porque eu também sou procurado e demandado essa 

questão aí. E qual é o caminho que eu consegui então encontrar para que essas 

famílias pudessem ser atendidas? O caminho é o CRAS. Nesse momento, por 

exemplo, por conta até do apoio emergencial do governo federal, muitas famílias estão 

buscando esses centros de referência de apoio social para até mesmo resolver a sua 

questão de documentação e buscar esse apoio social do governo federal, juntamente 
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com isso vem também as necessidades de alimentação. Então o setor que organiza 

isso na Prefeitura, que tem o domínio dessa situação e que pode muito colaborar com 

isso são os CRAS. Então uma sugestão para os nobres colegas. Sempre que houver 

demandas...  comigo eu tenho recebido, eu faço esse encaminhamento, peço para que 

as famílias então vá até essas unidades de apoio social da cidade, que são os CRASs, 

espalhados pela cidade toda. Eu queria aqui parabenizar não só a secretária Edna 

Tralli que vem conduzindo isso e com mão de ferro, com bastante força, porque é 

difícil nesse momento. Nós estamos passando por um momento é em todo o mundo 

com essa questão, não é? O Brasil, São José dos Campos não é uma ilha diferente 

disso, também sofre com essas questões. Parabenizar as igrejas, parabenizar as 

empresas do município e as iniciativas várias que estão acontecendo para que se dê 

então suporte a essas pessoas que precisam muito desse apoio nesse momento. Mas, 

de novo, volto a falar que a porta para o poder público, o meio que o poder público tem 

de poder então organizar esse apoio é o CRAS. E o CRAS está de portas abertas 

atendendo aquelas pessoas que precisam não só para o apoio emergencial na 

questão aí que vem do governo federal, mas também na questão de regular como será 

feita essa distribuição e esse jeito de atender as famílias que precisam tanto nesse 

momento de auxílio alimentação.”  

Passou-se ao processo de discussão. 

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

dos projetos constantes da Ordem do Dia.” 

Votação da tramitação da emenda protocolada fora do prazo e leitura – Rito 

Ordinário 

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

tramitação da Emenda nº 1, de autoria do vereador Juvenil Silvério, ao Processo 1801 

de 2020 – Projeto de Lei 45 de 2020, de sua própria autoria. 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:- “Tramitação aprovada 

por unanimidade.” 

Às 18h47min iniciou-se o processo de votação. 

Submetida à apreciação do Plenário, foi aprovada por unanimidade a tramitação da 

Emenda nº 1, de autoria do vereador Juvenil Silvério, ao Projeto de Lei nº 45/2020 
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constante do Processo nº 1801/2020, de autoria do vereador Juvenil Silvério, que 

denomina a praça localizada na rua Visconde de Lamares, no Loteamento Jardim do 

Lago, de Praça Antônia Siqueira dos Santos.  

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

vereador Marcão da Academia para que faça leitura da nova emenda para ciência dos 

senhores vereadores.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Emenda nº 1, de autoria do 

vereador Juvenil Silvério, ao Processo 1801/2020 – Projeto de Lei nº 45/2020, de 

autoria do vereador Juvenil Silvério, denomina a praça localizada na rua Visconde de 

Lamares, no Loteamento Jardim do Lago, de Praça Antônia Siqueira dos Santos. 

Comissão: Justiça – Rito Ordinário.” 

Em exame propositura em tramitação ordinária para apreciação em turno único. 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 39/2020 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

1621/2020, incluso na pauta, de autoria do vereador Dilermando Dié de Alvarenga, que 

denomina a praça localizada nesta cidade, na Rua Geraldo Donizeti de Mancilha, em 

frente ao número 281, no Jardim Santa Edwges, de Praça Acelino Alves Nascimento. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o 

Processo 1621/2020 – Projeto de Lei 39/2020, de autoria do vereador Dilermando Dié. 

Não havendo vereador inscrito, passaremos à votação da propositura. Informo aos 

senhores vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação a emenda. 

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

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

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Emenda nº 1 aprovada 

por unanimidade.” 

Em votação a Emenda nº 1. Aprovada por unanimidade 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o projeto. 

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:- “Projeto aprovado por 

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

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

Requerimento 717/2020, de autoria do vereador Dr. Elton. Vereadores favoráveis 
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permaneçam como estão e os contrários que se manifestem.”  

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

contrária.” 

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

aprovado por unanimidade.” 

Em votação o Requerimento de nº 717/2020 constante do Processo nº 2889/2020, de 

autoria do vereador Dr. Elton, incluso na pauta, já citado. Aprovado por unanimidade 

Às 18h49min encerrou-se o processo de votação. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Gostaria de registrar 

que os vereadores Wagner Balieiro, Amélia Naomi, José Dimas se inscreveram para 

fazer uso do Grande Expediente, entretanto abriram mão do tempo regimental. 

Passaremos a um minuto de silêncio, a pedido da vereadora Dulce Rita, pelo 

passamento do senhor Sérgio Serra... Sérgio Terra. Vereador Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, só para informar que eu pedi ao nobre 

vereador Juvenil para assinar o projeto, o vereador Dilermando Dié também e o 

vereador Wagner e... é uma iniciativa acho que importante... O vereador Juvenil está 

por aí? Acho que podemos de repente ser um projeto assinado por todos os 

vereadores. Então, senhor presidente, de que todos nós sim... de todos nós 

pudéssemos assinar esse projeto porque o objetivo é ajudar a nossa cidade, todos os 

alunos de toda a nossa cidade. Mas acho que fica claro aí que todos os alunos estão 

nessa mesma direção, nessa mesma linha. E se for o caso, não sei, né? Estamos 

querendo ir embora, mas de repente poderia até votar esse projeto por assim, né, 

numa sessão mais rápida, com urgência, não é verdade? Está certo. Obrigado, 

presidente!” 

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

vereador Cyborg.” 

O vereador CYBORG:- “Senhor presidente, volto a esse microfone, eu fui um dos 

primeiros vereadores a se manifestar que gostaria de assinar o projeto junto e votarei a 

favor do projeto e até o presente momento não fui procurado. Eu vim a esse microfone 

e coloquei e o vereador Juvenil, na mesa, colocou e falou que poderia. Então eu 

também estou aqui me colocando que eu quero assinar o projeto, presidente. Quais 

são os vereadores? Eu não sei, tem que conversar. Eu pedi para o autor. Quero saber 

se tem algum problema. Até falei que várias faculdades a gente tem dialogado, vários 

alunos têm procurado, as faculdades estão aí de portas fechadas, né? Estão ouvindo, 
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mas não estão resolvendo nada. Então é um absurdo, né?” 

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

então, a um minuto de silêncio, a pedido da vereadora Dulce Rita e do vereador 

Marcão da Academia, pelo passamento do senhor Sebastião Terra Filho, Inês 

Bernardo Bittencourt.” 

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

póstuma à memória da senhora Inês Bernardo Bittencourt e do senhor Sebastião Terra 

Filho. 

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 

18h53min.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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