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QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA 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: FLÁVIA CARVALHO (REPUBLICANOS), WAGNER BALIEIRO (PT), 

MARCÃO DA ACADEMIA (DEMOCRATAS), ZÉ LUÍS (PSD), JOSÉ DIMAS (PSDB), 

LINO BISPO (PL), DR. ELTON (MDB) e ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA). 

 

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

CAMARGO (PSDB) – 17h57min; ROBERTO DO ELEVEN (PSDB) – 17h58min; 

JULIANA FRAGA (PT) – 17h59min; DULCE RITA (PSDB) – 18h03min; PROFESSOR 

CALASANS CAMARGO (PSDB) – 18h04min; MANINHO CEM POR CENTO (SD) – 

18h06min; ESDRAS ANDRADE (PODEMOS) – 18h06min; AMÉLIA NAOMI (PT) – 

18h09min; WALTER HAYASHI (PSC) - 18h10min; VALDIR ALVARENGA (SD) – 

18h14min; CYBORG (CIDADANIA) – 18h32min; e DILERMANDO DIÉ DE 

ALVARENGA (PSDB) – 18h51min. 

 

 

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 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. Com a palavra o líder de governo, José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Boa noite, senhor presidente! Boa noite, colegas 

vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais e também servidores 

desta Casa! Boa noite a todos! Senhor presidente, solicito, em primeiro lugar, que seja 

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 3100300035003900370032003A00540052004100
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feita a supressão da leitura dos processos constantes da pauta de hoje por serem de 

conhecimento de todos os vereadores. E solicito o adiamento, por uma sessão, dos 

seguintes processos: Processo 16218 de 2017  cujo PL é o 472/2017, de autoria do 

vereador Cyborg; ainda do mesmo vereador Cyborg, por uma sessão, o adiamento do 

Processo 796/2018 – Projeto de Lei 18 de 2018; também, por uma sessão, de autoria 

do vereador Marcão da Academia, o Processo 3826/2019 – Projeto de Lei 133 de 

2019; ainda, senhor presidente, por uma sessão, de autoria do vereador Marcão da 

Academia, o Processo 2710 de 2020 cujo Projeto de Lei é o 70 de 2020. Solicito, 

ainda, a inclusão para leitura de quatro processos, passarei a mencioná-los: o 

Processo 4445/2020 – Projeto de Lei 154 de 2020; Processo 4447/2020 – Projeto de 

Lei 155, de autoria da vereadora Juliana Fraga; e também inclusão para leitura o 

Processo 4452/2020 – Projeto de Lei 156, de autoria do Poder Executivo; ainda do 

Poder Executivo o Processo 4454/2020 – Projeto de Lei 157 de 2020; também para 

leitura o Processo 4455 de 2020 – Projeto de Lei Complementar 14 de 2020, de 

autoria do Poder Executivo; e, de autoria do vereador Sérgio Camargo, o Processo 

4456/2020 – Projeto de Lei 158 de 2020. Obrigado, senhor presidente!” 

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

verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários  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 nº 472/2017 constante do Processo nº 16218/2017, de 

autoria do vereador Cyborg, que autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos 

Campos a disponibilizar áreas para o plantio de mudas de árvores por parte dos 

munícipes, inclusive para compensação ambiental; do Projeto de Lei nº 18/2018 

constante do Processo  796/2018, de autoria do vereador Cyborg, que autoriza a 

Prefeitura Municipal de São José dos Campos a instituir o Programa “Lixo Reciclado” 

nas Escolas da Rede Pública e Privada; do Projeto de Lei nº 133/2019 constante do 

Processo 3826/2019, de autoria do vereador Marcão da Academia, que autoriza o 

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 3100300035003900370032003A00540052004100
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Poder Executivo proibir a emissão de ruídos excessivos em escapamentos de veículos 

motociclísticos, e dá outras providências; e do Projeto de Lei nº 70/2020 constante do 

Processo 2710/2020, de autoria do vereador Marcão da Academia, que declara de 

Utilidade Pública Municipal a Associação Esportiva, Recreativa e Cultural Anjos de 

Angola – AERCAA;  e, ainda, o pedido de inclusão na pauta para leitura do Projeto de 

Lei nº 154/2020 constante do Processo nº 4445/2020, de autoria do Poder Executivo, 

que dispõe sobre a permissão de uso de imóvel de domínio público municipal à 

Associação Instituto Chuí de Psiquiatria, e dá outras providências; do Projeto de Lei nº 

155/2020 constante do Processo nº 4447/2020, de autoria da vereadora Juliana Fraga, 

que  altera o §1° do art. 8° e os incisos I e II do art. 15 da Lei n° 8.923, de 12 de abril 

de 2013, que Regulamenta o Serviço de Transporte Escolar no Município, para 

possibilitar que veículos possam preencher os requisitos relativos às datas de suas 

fabricações; do Projeto de Lei nº 156/2020 constante do Processo nº 4452/2020, de 

autoria do Poder Executivo, que altera a Lei n. 10.121, de 22 de maio de 2020, que 

“autoriza o Município a conceder, em caráter emergencial e excepcional, a antecipação 

do pagamento aos prestadores de serviços credenciados pela Secretaria de Apoio 

Social ao Cidadão para ministrar oficinas, nos termos do respectivo Edital de 

Credenciamento n. 02/SASC/2018.”; do Projeto de Lei nº 157/2020 constante do 

Processo nº 4454/2020, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei n. 10.101, de 

24 de abril de 2020, que “Autoriza o Município a conceder, em caráter emergencial e 

excepcional, o adiantamento de parte do auxílio concedido por meio do Programa 

Atleta Cidadão e aos beneficiados pela Lei n. 4.598, de 4 de julho de 1994, e dá outras 

providências.”; do Projeto de Lei Complementar nº 14/2020 constante do Processo nº 

4455/2020, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a suspensão do prazo de 

concursos públicos durante a vigência do estado de calamidade pública decorrente da 

pandemia do coronavírus (Covid-19); e do Projeto de Lei nº 158/2020 constante do 

Processo nº 4456/2020, de autoria do vereador Sérgio Camargo, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade da criação de bolsões de estacionamento nas vias públicas do 

município, para motociclistas e ciclistas que prestam o serviço de delivery por 

aplicativos e de entrega ou coleta de pequenas cargas. 

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

Marcão da Academia que faça a leitura dos novos processos para ciência dos 

senhores vereadores.” 

Neste momento, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, procede à leitura 

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 3100300035003900370032003A00540052004100
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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 dos processos inclusos, a saber: “Processo nº 4445/2020 - 

Projeto de Lei nº 154/2020, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a permissão 

de uso de imóvel de domínio público municipal à Associação Instituto Chuí de 

Psiquiatria, e dá outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Planejamento 

Urbano – Rito Urgente – Término do Prazo para Emendas: 02/07/2020. Processo nº 

4447/2020 –  Projeto de Lei nº 155/2020, de autoria da vereadora Juliana Fraga, altera 

o 1° do art. 8° e os incisos I e II do art. 15 da Lei n° 8.923, de 12 de abril de 2013, que 

regulamenta o Serviço de Transporte Escolar no Município, para possibilitar que 

veículos possam preencher os requisitos relativos às datas de suas fabricações. 

Comissões: Justiça e Transportes – Rito Ordinário – Término do Prazo para Emendas: 

09/07/2020. Processo nº 4452/2020 – Projeto de Lei nº 156/2020, de autoria do Poder 

Executivo, altera a Lei n. 10.121, de 22 de maio de 2020, que ‘Autoriza o Município a 

conceder, em caráter emergencial e excepcional, a antecipação do pagamento aos 

prestadores de serviços credenciados pela Secretaria de Apoio Social ao Cidadão para 

ministrar oficinas, nos termos do respectivo Edital de Credenciamento n. 

02/SASC/2018’. Comissões: Justiça, Economia e Promoção Social – Rito Urgente – 

Término do Prazo para Emendas: 02/07/2020. Processo nº 4454/2020 – Projeto de Lei 

nº 157/2020, de autoria do Poder Executivo, altera a Lei n. 10.101, de 24 de abril de 

2020, que “autoriza o Município a conceder, em caráter emergencial e excepcional, o 

adiantamento de parte do auxílio concedido por meio do Programa Atleta Cidadão e 

aos beneficiados pela Lei n. 4.598, de 4 de julho de 1994, e dá outras providências”. 

Comissões: Justiça, Economia e Esportes – Rito Urgente – Término do Prazo para 

Emendas: 02/07/2020. Processo nº 4455/2020 – Projeto de Lei Complementar nº 

14/2020, de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a suspensão do prazo de 

concursos públicos durante a vigência do estado de calamidade pública decorrente da 

pandemia do coronavírus (Covid-19). Comissões: Justiça e Economia – Rito Urgente – 

Término do Prazo para Emendas: 02/07/2020. Processo nº 4456/2020 – Projeto de Lei 

nº 158/2020, de autoria do vereador Sérgio Camargo, dispõe sobre a obrigatoriedade 

da criação de bolsões de estacionamento nas vias públicas do município, para 

motociclistas e ciclistas que prestam o serviço de delivery por aplicativos e de entrega 

ou coleta de pequenas cargas. Comissões: Justiça, Economia e Planejamento Urbano 

– Rito Ordinário – Término do Prazo para Emendas: 09/07/2020.” 

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 3100300035003900370032003A00540052004100
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O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, só 

retificando: ‘Processo nº 4447/2020 do  Projeto de Lei nº 155/2020, de autoria da 

vereadora Juliana Fraga, altera o §1° do art. 8° e os incisos I e II do art. 15 da Lei 

8.923, de 12 de abril de 2013, que regulamenta o Serviço de Transporte Escolar no 

Município, para possibilitar que veículos possam preencher os requisitos relativos às 

datas de suas fabricações. Comissões: Justiça e Transportes – Rito Ordinário – 

Término do Prazo para Emendas: 09/07/2020.’ Senhor presidente, apenas estes os 

processos do dia de hoje.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “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, gostaria de registrar que hoje está nos visitando aqui nesta Casa a 

coordenadora do CCZ, a Mazé. Seja bem-vinda, Mazé, e parabéns aí pela retomada 

dos trabalhos lá no CCZ! Estive lá presente terça-feira e tenho que, de fato, 

parabenizar você e toda a sua equipe pela organização com relação aí à preocupação 

e o respeito com as pessoas, tá? A questão da segurança e da volta, então, do Meu 

Pet Feliz. Seja muito bem-vinda, viu? Com a palavra o vereador Valdir Alvarenga.” 

O vereador VALDIR ALVARENGA:- “Senhor presidente, senhores vereadores e 

vereadoras,  eu também gostaria de cumprimentar e registrar aqui a presença da 

Mazé, coordenadora do Centro Cirúrgico do Projeto Meu Pet Feliz, que, aliás, de 

iniciativa muito feliz do prefeito Felício e mais feliz ainda, Roberto, quando elegeu a 

Mazé a coordenadora. Mazé hoje, sem dúvida alguma, é um expoente dentre essa 

assessoria, as assessorias que o prefeito tem em todos os seus segmentos da área 

administrativa do município. A Mazé hoje é um destaque, é um baluarte, posso dizer, 

principalmente do segmento da causa animal. Então ela desenvolve um trabalho, 

desenvolveu realmente, de verdade, com efetividade esse trabalho em prol do bem-

estar do animal de São José dos Campos. A Mazé por muitos anos a gente sabe da 

sua militância na causa animal de forma voluntária, dedicada, comprometida realmente 

com bem-estar animal. A gente sabe o quanto ela defendeu, e defende, e desfralda 

essa bandeira muito importante da vida dos animais em nossa cidade. E quis o destino 

reservar para a Mazé, na sua gestão do centro cirúrgico e do bem-estar animal de 

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 3100300035003900370032003A00540052004100
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nossa cidade, quis o destino reservar a ela a coordenação da primeira vez da história 

de São José dos Campos, dos seus 250 anos, uma vacina em favor, de prevenção, 

aos felinos. E muito breve, muito breve estaremos também aqui, juntamente com a 

Mazé, anunciando a vacina de prevenção à cinomose e tantas outras doenças terríveis 

que acometem os cães aqui em nossa cidade, que é a vacina V10. Portanto, por todo 

esse conjunto, por toda essa movimentação eficiente da Mazé em favor dos animais 

aqui de nossa cidade é que rende aqui desta Casa as nossas homenagens, os nossos 

cumprimentos à Mazé. Que ela continue assim, continue com essa dedicação porque 

a cidade realmente precisa desse trabalho da Mazé, os animais precisam realmente de 

um trabalho de uma pessoa da magnitude, da envergadura, da capacidade, da 

sensibilidade que a Mazé tem. Então, Mazé, meus parabéns mesmo por tudo o que 

você tem feito ali no centro cirúrgico aqui do Programa Meu Pet Feliz. Oxalá, daqui 

para frente que possamos, os vereadores, a administração, aparelhar melhor, 

robustecer melhor o aparelhamento para que ela possa desenvolver muito mais ainda 

–  viu, Roberto? – esse trabalho do bem-estar animal de nossa cidade. Se depender 

deste vereador, de vossa excelência, do Cyborg, da Dulce Rita, de tantos outros 

colegas aqui, Mazé, pode ter certeza de que estaremos juntos... Do Esdras. ...com 

toda certeza estaremos juntos para fortalecer o seu trabalho lá, em que pese nós 

sabemos que muitas vezes cascas de bananas, pedrinhas no meio do caminho 

sempre tem gente jogando para atrapalhar o brilhantismo do trabalho que você 

desenvolve lá à frente do centro cirúrgico. Parabéns e conte conosco, tá bom?” 

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

vereador Cyborg.” 

O vereador CYBORG:- “Muito obrigado, presidente! Boa noite! Remover aqui... 

Primeiro agradecer a presença da Mazé hoje aqui. Importante. Uma amiga. Como o 

próprio vereador Valdir Alvarenga citou antes aqui: a pessoa certa no lugar certo. A 

pessoa que desenvolve o trabalho, a pessoa apaixonada pelo que faz. Para quem 

conhece a Mazé, não de agora, conhece a Mazé de muitos tempos, sabe do amor que 

ela tem na causa animal e sabe o bem-estar animal, o quanto ela batalhou, batalha e 

batalhará pela nossa cidade. Então, Mazé, é importante quando você vem a essa 

Câmara e vários vereadores aqui, né, digo, o vereador Robertinho, que já disse, o 

presidente, o vereador Valdir Alvarenga, eu, todos relatando o belo trabalho que você 

está desenvolvendo frente lá ao CCZ. Parabéns! Tem o nosso apoio, terá o nosso 

apoio, por quê? Você é uma pessoa que gosta do que faz e faz as coisas bem-feitas. E 

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 3100300035003900370032003A00540052004100
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faz bem-feitas não só para as pessoas. A preocupação sua com os animais. E nós 

sabemos a dedicação que você faz. Quando a gente vai lá, a gente percebe que você 

está sozinha. A pilha de processos que tem lá, que na hora que você fala: ‘Olha aqui, 

eu tenho que cadastrar tudo isso’. Né, vereador Valdir? O acompanhamento que você 

faz, a preocupação que você tem, conforme o próprio presidente Robertinho colocou, 

de você lá, na terça-feira, se preocupando com as pessoas que estavam lá e também 

com os animais. Então a nossa gratidão, a nossa gratidão porque São José dos 

Campos começa a entrar no circuito, né, Valdir? E, quiçá, conforme o próprio vereador 

falou, vários vereadores aqui possam buscar emendas ou recursos com seus 

deputados para que possam ajudar. Quiçá, um dia lá, o nosso sonho de ter o hospital 

veterinário. Por que não? Poderemos ter. Então, Mazé, obrigado pelo que você tem 

feito pela nossa cidade!“ 

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

vereadora Dulce Rita.“ 

A vereadora DULCE RITA:- “Também aqui queria parabenizar a Mazé, que eu acho 

que se a cidade está tendo esses grandes avanços aí no cuidado dos animais, é 

graças à Mazé, porque a Mazé tem a capacidade e a humildade de escutar as 

pessoas e correr atrás das grandes ideias e dos grandes projetos, coisa que nós não 

tínhamos visto anteriormente,  que inclusive estávamos comentando com vários 

vereadores. Então é essa abertura, é essa consciência do foco... Esse foco do bem 

dos animais, que você sabe que, você ajudando os animais, por tabela, você está 

ajudando as famílias, ajudando a comunidade e ajudando a cidade, foi isso que te deu 

abertura de você estar... ser uma boa ouvinte e uma ótima batalhadora pelas grandes 

ideias. Parabéns, que você fez a diferença na cidade. Antes de Mazé no Centro de 

Zoonose e após Mazé. Parabéns mesmo, viu, Mazé?“ 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Quero, então, deixar o 

meu... novamente, tá, Mazé? ...os meus parabéns. Manda um abraço lá para todo o 

pessoal do CCZ, lá para equipe médica de veterinários, todo o meu abraço, tá bom, 

Mazé? Obrigado pelo excelente trabalho prestado ao CCZ! Conforme acordo de 

lideranças, vamos passar agora, então, ao uso do Grande Expediente. E o primeiro 

orador inscrito para falar é o vereador Wagner Balieiro.” 

Passou-se ao horário destinado ao Grande Expediente. 

Neste momento, ocupa a tribuna para fazer uso da palavra (conf. art. 137, I, do 

Regimento Interno) o primeiro orador inscrito, vereador Wagner Balieiro, pelo prazo 

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 3100300035003900370032003A00540052004100
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regimental de 25 minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador WAGNER BALIEIRO:- “Senhores vereadores e a todos que nos 

acompanham pelas redes sociais e TV Câmara. O que me traz aqui, de maneira 

rápida, nesta tribuna, é falar de algumas situações que a gente viu na cidade ao longo 

dessa semana. Primeiro dizer que, na manhã de hoje, nós fomos fazer uma vistoria lá 

no CCZ, mas não exatamente aonde a Mazé trabalha, mas sim junto lá com o pessoal 

do agente de combate a endemias, o setor lá do agente de combate a endemias, onde 

relatos e mais relatos de trabalhadores afastados por casos de Covid, sejam suspeitos 

ou sejam casos positivos, mas uma reclamação generalizada da falta de equipamentos 

de proteção individual, seja de mais máscaras, seja de botas, seja de coisas básicas 

para o dia a dia do trabalho de quem tem que fazer visitas diárias em nosso munícipio, 

nas casas da nossa população para fazer o combate a todo tipo de endemia, a fazer 

toda a orientação à nossa população no combate à proliferação do mosquito da 

dengue. Então, esses trabalhadores eles precisam ter a devida atenção. Estamos 

falando de 200 profissionais quase que estão lá e que precisam ter minimamente os 

equipamentos para trabalharem, equipamentos de proteção individual que é de 

responsabilidade da Prefeitura. E in loco... depois, na sessão que vem, nós vamos 

fazer toda a documentação, mas percebemos a precariedade que está a situação 

desses trabalhadores. Outra situação que nos traz aqui. Parece que não aprende, né? 

Nós já tivemos, por parte do governo do PSDB, em duas ocasiões, quando foi fazer a 

obra do Viaduto Santa Inês e depois a obra do Viaduto Kanebo, obras paralisadas no 

munícipio lá no passado porque não pega a autorização da Agência Nacional de 

Transportes Terrestres, não conversa com a Dutra. Me surpreendeu quando a gente 

viu mais uma matéria essa semana onde uma obra que já estava bastante atrasada... 

e a gente acompanha pelas medições que chegam aqui na Câmara e realmente já 

tinha um atraso enorme, aquela ciclovia que liga o CTA até a Embraer, a ciclovia da 

avenida dos Astronautas já com muita polêmica em relação à supressão das árvores, 

mas que a obra estava bastante atrasada. Para a surpresa, atrasada porque de novo... 

parece que... acho que vai repetindo os erros e continua. ...de novo não pegou a 

autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres quando começou a obra, 

simplesmente... Sabe que é na margem da rodovia, na marginal da Rodovia 

Presidente Dutra, e mesmo assim não teve o cuidado de fazer o trabalho de buscar 

essa autorização antes para a nossa cidade, antes de começar a obra, trazendo todo 

esse atraso e esse transtorno para a nossa cidade e para a nossa população. Também 

quero colocar aqui que eu vi uma decisão, uma decisão judicial... E aqui eu quero 
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parabenizar, apesar das diferenças partidárias, apesar até de algumas vezes não ter o 

mesmo pensamento, mas dizer que tanto a advogada Débora como também até o 

Eduardo Sivinski eles entraram como uma ação judicial e ganharam na Justiça a 

obrigatoriedade da Prefeitura colocar no portal da transparência os dados e os 

processos completos em relação às medidas do coronavírus. Olha que absurdo: entrar 

na Justiça para ter acesso no portal da transparência a todas as informações em 

relação aos recursos e processos de compra na íntegra daquilo que é gasto na 

questão do combate à pandemia dos recursos que a Prefeitura recebe. Porque hoje 

não é transparente, basta ver a situação dos testes, que a Prefeitura esconde número, 

não apresenta, só apresenta depois que a gente faz o debate aqui na Câmara 

Municipal, aliás, que é um número vergonhoso inclusive a quantidade de testes na 

cidade comparado com outros munícipios. Acabei de postar isso até nas minhas redes 

sociais e mostra ali uma situação que é de dar vergonha, uma cidade desse porte, com 

o recurso que tem, ter feito apenas doze testes por mil habitantes. Santos está em 140 

testes por mil habitantes; São Sebastião, 103; São José, 12. Se quiser comparar com 

Santo André, São Bernardo, também vai perder: Santo André está com 36; São 

Bernardo está com 34. Mas o fato é: tivemos uma decisão judicial para obrigar a 

Prefeitura a colocar os processos administrativos relacionados aos recursos utilizados 

ao combate ao coronavírus. Isso deveria ser já prática comum, transparência é algo 

necessário, ainda mais numa situação dessa e recurso para uma situação de crise 

como essa. Então, deixar aqui e registrar que houve uma iniciativa e teve uma decisão 

judicial favorável. Então parabenizar a Débora, parabenizar até o Eduardo Sivinski que 

teve a iniciativa de fazer essa ação judicial que vai tornar processos abertos de itens 

que vão ser até de importância grande para que a Câmara Municipal acompanhe e 

fiscalize números, documentos que nunca deveriam estar escondidos. Até chama 

muito a atenção, para que esconder? Para que esconder? Em outros munícipios, isso 

já é aberto, é transparente, por que São José está escondendo? Será que tem algum 

problema? Para que fazer isso? Não precisa. Então, dizer que essa ação judicial foi 

muito importante. Outro dado – penúltimo aqui, prometo ser breve no dia de hoje – 

colocado é a questão dessa história do Hospital Municipal que está virando, 

praticamente, um hospital para atendimento da população que está com Covid. Desde 

março, estamos falando da necessidade de construir hospital de campanha aqui na 

cidade. Se quiser dar nome de hospital de retaguarda, o nome que for. Desde março, 

assim como foi acontecendo em outros munícipios. Aí passa março, abril, maio, 
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estamos em junho, vai chegar julho, os casos aumentando, e muito, na cidade. 

Enquanto não sai esse hospital, e devido a esse atraso inclusive, o que que nós 

estamos tendo? O Hospital Municipal, cada mês que passa, você tira uma ala do 

hospital para fazer atendimento das pessoas que estão com Covid. Aumenta o número 

de casos, tira mais uma ala; aumenta o número de casos, tira mais uma ala do 

hospital. E os demais atendimentos que o Hospital Municipal precisa fazer de outras 

doenças, de outras cirurgias que são necessárias para a nossa população ser 

atendida, como é que fica? Fica sem fazer, vai atrasando, vai diminuindo o 

atendimento porque tudo dentro do hospital está direcionado ao Covid, porque 

demorou para fazer o hospital de campanha, o hospital de retaguarda, o nome que for, 

demorou e isso está prejudicando a população, principalmente agora a população que 

tem outros problemas de saúde, que tinham cirurgias programadas e que estão tendo 

tudo isso desmarcado porque não fez o Hospital de Campanha, o Hospital de 

Retaguarda no momento certo. Por fim, aproveitar esse espaço para já falar sobre a 

questão dos professores eventuais. Nós vamos votar hoje dois projetos de auxílio, que 

na verdade não são auxílio, são também empréstimos, empréstimo para o oficineiro da 

Secretaria de Apoio ao Cidadão, empréstimo lá também para o pessoal da área do 

Esporte. Precisa vir o projeto da questão dos professores eventuais, o projeto precisa 

vir em formato de auxílio. Não dá, principalmente se a gente tiver essa situação de 

prorrogar até o mês de setembro sem aula, vai ser uma crueldade sem tamanho se 

fizermos um sistema de projeto de empréstimo nesse mês, mês que vem. Aí quando o 

professor voltar a dar aula a partir de setembro, ele vai ficar sem salário até dezembro 

só para pagar o empréstimo. Então tem que parar com essa crueldade, com essa falta 

de sensibilidade e fazer um projeto de auxílio porque é assim que a gente vai 

conseguir ajudar os profissionais que tanto contribuem em nossa cidade e, ao mesmo 

tempo, trazer uma tranquilidade para essa categoria. O momento não é para trabalhar 

políticas de apoio à população como se fosse política de mercado, mas sim política 

social que é o que mais falta em nossa cidade. Precisa ter política social e isso inclui 

transformar os locais... transformar os apoios para as categorias mais atingidas da 

cidade, seja até o próprio oficineiro, pessoal do esporte, professor eventual, 

transportador escolar, em auxílio de verdade e não em empréstimo. Isso é o que está 

acontecendo na maioria dos munícipios e pode ser feito aqui também em nosso 

munícipio. Por fim, senhor presidente, eram essas as minhas palavras. Nós temos 

ainda a pauta da sessão de Câmara e, em comum acordo aqui com o líder de governo, 
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resolvemos adiantar a nossa fala aqui na tribuna para já fazer a avaliação dos projetos 

que estão na pauta do dia de hoje.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Só comunicando: o 

vereador José Dimas está abrindo mão da fala sua no Grande Expediente. Só para 

ficar registrado. 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.” 

Passou-se ao processo de discussão. 

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

dos processos constantes da Ordem do Dia. Com a palavra o vereador José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, eu gostaria de solicitar para inclusão 

dois projetos para votação. São eles: o processo 4452 de 2020 - Projeto de Lei 156 de 

2020 e também o processo 4454 de 2020 - Projeto de Lei 157 de 2020, ambos de 

autoria do Poder Executivo. Obrigado, senhor presidente!” 

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 inclusão na pauta para votação, em regime de 

urgência para apreciação em turno único, do Projeto de Lei nº 156/2020 constante do 

Processo nº 4452/2020, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei n. 10.121, de 

22 de maio de 2020, que “Autoriza o Município a conceder, em caráter emergencial e 

excepcional, a antecipação do pagamento aos prestadores de serviços credenciados 

pela Secretaria de Apoio Social ao Cidadão para ministrar oficinas, nos termos do 

respectivo Edital de Credenciamento n. 02/SASC/2018”; e do Projeto de Lei nº 

157/2020 constante do Processo nº 4454/2020, de autoria do Poder Executivo, que 
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altera a Lei n. 10.101, de 24 de abril de 2020, que “autoriza o Município a conceder, 

em caráter emergencial e excepcional, o adiantamento de parte do auxílio concedido 

por meio do Programa Atleta Cidadão e aos beneficiados pela Lei n. 4.598, de 4 de 

julho de 1994, e dá outras providências”. 

Em exame proposituras em regime de urgência para apreciação em turno único. 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 156/2020 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

4452/2020, incluso na pauta, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei n. 10.121, 

de 22 de maio de 2020, que “Autoriza o Município a conceder, em caráter emergencial 

e excepcional, a antecipação do pagamento aos prestadores de serviços credenciados 

pela Secretaria de Apoio Social ao Cidadão para ministrar oficinas, nos termos do 

respectivo Edital de Credenciamento n. 02/SASC/2018”. 

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

discussão do Processo 4452/2020 – Projeto de Lei 156/2020, de autoria do Poder 

Executivo. Não havendo vereador inscrito, informo aos senhores vereadores que este 

processo se encontra em prazo de emenda. Consulto os vereadores se abrem mão do 

prazo de emenda.” 

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

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em condições de 

votação. Em votação o processo. 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.” 

Às 19h30min iniciou-se o processo de votação. 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 157/2020 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

4454/2020, incluso na pauta, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei nº 

10.101, de 24 de abril de 2020,  que “autoriza o Município a conceder, em caráter 

emergencial e excepcional, o adiantamento de parte do auxílio concedido por meio do 

Programa Atleta Cidadão e aos beneficiados pela Lei n. 4.598, de 4 de julho de 1994, 

e dá outras providências.” 

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

discussão do Processo 4454/2020 – Projeto de Lei 157/2020, de autoria do Poder 

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 3100300035003900370032003A00540052004100



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                                (ANAIS)                                          14 

CMSJC-001 – 41ª Sessão Ordinária – 25.06.2020 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  25.06.2020 

Executivo. Não há ninguém inscrito. Informo aos senhores vereadores que este 

processo se encontra em prazo de emenda. Consulto aos vereadores se abrem mão 

do prazo de emenda.” 

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

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em condições de 

votação. Em votação o processo. 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.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Justificativa de votação 

o vereador Wagner Balieiro.” 

O vereador WAGNER BALIEIRO, J. V.:- “Senhor presidente, nós, da bancada do 

Partido dos Trabalhadores, abrimos mão do prazo de emenda, tanto no projeto de lei 

156 e 157, por entender a necessidade dessas categorias no sentido de ter algum 

apoio nesse momento de crise, mas vou ressaltar novamente a necessidade de a 

gente rever, nesses projetos que vêm do Poder Executivo, essa história de 

empréstimo. Vai chegar uma hora que vai ficar insustentável para essas categorias 

continuarem com essa história de empréstimo. A Prefeitura precisa trabalhar com a 

proposta de transformar, para essas categorias, um sistema de auxílio, sem ser 

empréstimo, a exemplo do que ocorre em outros municípios do Brasil.” 

Votação da tramitação de emendas protocolados 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 Marcão da Academia, ao Processo 

5136/2017 - Projeto de Lei 165/2017, de sua 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:- “Aprovado por 

unanimidade. Aprovado por unanimidade a tramitação.” 

Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a tramitação da 
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Emenda nº 1, de autoria do vereador Marcão da Academia, ao Projeto de Lei nº 

165/2017 constante do Processo nº 5136/2017, de autoria do vereador Marcão da 

Academia, que autoriza o Poder Executivo a instalação de pontos de energia elétrica 

com entrada para cabo USB para recarregar dispositivos móveis nos ônibus do 

transporte público. 

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

tramitação da Emenda nº 1, de autoria do vereador José Dimas, ao Processo 

3579/2020 –  Projeto de Lei 120/2020, de sua 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.” 

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

Emenda nº 1, de autoria do vereador José Dimas, ao Projeto de Lei nº 120/2020 

constante do Processo nº 3579/2020, de autoria do vereador José Dimas, que 

denomina a Estrada SJC 162, localizada no Bairro Santa Barbara - Bugre, do Distrito 

de São Francisco Xavier, de Estrada das Siriemas. 

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

Marcão da Academia que faça a leitura das novas proposituras para ciência dos 

senhores vereadores.” 

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

vereador Marcão da academia, ao Processo nº 5136/2017 - Projeto de Lei nº 

165/2017, autoria vereador Marcão da Academia, autoriza o Poder Executivo a 

instalação de pontos de energia elétrica com entrada para cabo USB para recarregar 

dispositivos móveis nos ônibus do transporte público. Comissões: Justiça, Economia e 

Transportes - Rito Ordinário. Emenda nº 1, de autoria do vereador José Dimas, ao 

Processo nº 3579/2020 - Projeto de Lei nº 120/2020, de autoria do vereador José 

Dimas, denomina a Estrada SJC 162, localizada no Bairro Santa Barbara - Bugre, do 

Distrito de São Francisco Xavier, de Estrada das Siriemas. Comissão: Justiça. E Rito 

Ordinário.’ Somente, senhor presidente.” 

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

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 54/2020 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

2305/2020, de autoria do vereador Walter Hayashi, fica denominado o Centro de 
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Educação Infantil localizado na Rua Danilo Eduardo Rios Ramos, no bairro Jardim São 

José II, de CEDIN Professora Ana Maria de Arruda Pereira. 

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

Processo 2305/2020 – Projeto de Lei 54/2020, de autoria do vereador Walter Hayashi. 

Não há vereador inscrito. Passaremos à votação do processo. 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:- “Projeto aprovado por 

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade. 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 121/2020 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

3580/2020, de autoria do vereador Zé Luís,  fica a Prefeitura Municipal de São José 

dos Campos autorizada a isentar os veículos elétricos compartilhados do pagamento 

da Zona Azul. 

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

Processo 3580/2020 – Projeto de Lei 121/2020, de autoria do vereador Zé Luís. Não 

há inscrito, não vai falar. Passaremos à votação do processo. 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:- “Projeto aprovado por 

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

Às 19h35min encerrou-se o processo de votação. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Você vai falar? Inscrito 

para falar no processo o vereador Walter Hayashi” 

Ocupa a tribuna o vereador Walter Hayashi.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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

 

 

 

 

 

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 3100300035003900370032003A00540052004100



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                                (ANAIS)                                          17 

CMSJC-001 – 41ª Sessão Ordinária – 25.06.2020 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  25.06.2020 

Na tribuna, o vereador WALTER HAYASHI:- “Obrigado, vereador Cyborg! Obrigado, 

vereador José Dimas!  Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores 

e você que nos assiste pela TV Câmara e também pela internet. Vou pedir permissão 

para tirar a máscara que é melhor. Ok, então, obrigado! Prepara a tela, por favor, o 

vídeo! Senhor presidente, o senhor me desculpe, que nós estávamos fazendo uma 

discussão ali, lateral, eu não prestei atenção que ela estava já tramitando para 

votação. Queria que arrumasse lá o vídeo para ser apresentado porque trata-se de 

uma homenagem bastante importante. Ainda não, ainda não! Eu pensei que estivesse 

fora do ar.” 

O vereador WALTER HAYASHI:- “Mas eu queria, primeiro, mandar um abraço, um 

grande abraço para Mônica Carolina de Arruda Pereira e também o Matheus de Arruda 

Pereira, que são filhos da homenageada que vamos denominar uma Cedin, um Centro 

de Educação Infantil, lá no Jardim São José II. A mãe dela faleceu... essa senhora foi 

professora da rede municipal, da rede estadual por muito tempo e se dedicou 

intensamente na questão da educação. Dizia ela que nós transformaremos o Brasil 

num país de primeiro mundo o dia que toda a população nossa tiver uma educação 

decente. Então ela batalhou bastante, foi professora, diretora, inclusive também, no 

seu período de professora, ela foi diretora da escola Maria Veronese, no Jardim da 

Granja, prestou excelentes serviços e formou excelentes... excelentes crianças no 

rumo da educação. A Ana Maria, Ana Maria... agora vou pedir para passar o vídeo, 

que é curtinho, viu, senhor presidente?” 

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

O vereador WALTER HAYASHI:- “Então esta é a homenagem que a Câmara de São 

José dos Campos através da denominação da Cedin, lá no Jardim São José II, de Ana 

Maria Arruda Pereira. Uma pessoa que encantou a nossa cidade, ela foi Miss Ujes, da 

União Joseense de Estudantes de Segundo... Secundários? É, exatamente! É do seu 

tempo? Não é, não! É do meu tempo, na minha adolescência, na minha adoles... na 

minha adolescência, né... Era uma menina muito bonita, nascida em Cristina, uma 

mineira. Ela conquistou aqui a população de São José dos Campos. Uma pessoa 

muito dada, muito querida. Então, é um orgulho para os seus filhos, o Matheus e a 

Mônica. E eles estão nos assistindo pela TV Câmara. Aliás, presidente, eu quero te 

agradecer inclusive, você tinha liberado a presença deles no nosso Plenário hoje, mas 

por motivo de trabalho... eles estão trabalhando. Então, eles estão... já chegou a 

mensagem aqui que estão assistindo pela TV Câmara e pela internet. E quero deixar 
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um grande abraço realmente para Mônica. Ela é jornalista da TV Record, a filha, né?  

Mas a Ana ela conquistou muito os nossos jovens, né, os nossos jovens aqui de São 

José dos Campos, porque era uma pessoa fantástica. Mineira, mineira, já disse, de 

Cristina, né, morava em Santana, seu pedaço, lá, Zé Dimas. Estudou no Maria Luíza 

Guimarães, formou o ginásio. Naquele tempo chamava ginásio, hoje é ensino 

fundamental, né? Mas naquela época era ginásio. Depois formou o ginasial e veio 

estudar no antigo prédio da Câmara, na Escola Estadual... Escola Normal e Colégio 

Estadual João Cursino, ali na Praça Afonso Pena. Me lembro dela de um desfile, 

desfilando na Rua Quinze, toda charmosa, garbosa, então, me lembro com muito 

carinho. E a Câmara, então, homenageia a Ana, a professora Ana Maria de Arruda 

Pereira, perpetuando o seu nome numa das nossas escolas, que é o que ela lutava 

sempre, dizia para os seus filhos, o caminho é pela educação. Muito obrigado meus 

nobres amigos pela aprovação unânime em aprovar este nosso projeto de lei. Muito 

obrigado!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Quero só também 

deixar aqui, viu, Walter, os meus cumprimentos aos familiares da Ana Maria de Arruda 

Pereira. Parabéns pela homenagem dando nome então da escola infantil, Cedin, né, 

no Jardim São José, pela justa homenagem pela professora. 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 

19h44min.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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