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SEPTUAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA 

QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 17h58min, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, 

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

vereadores: ROBERTO DO ELEVEN (PSDB), SÉRGIO CAMARGO (PSDB), 

WAGNER BALIEIRO (PT), CYBORG (CIDADANIA), AMÉLIA NAOMI (PT), 

PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PSDB), WALTER HAYASHI (PSC), ZÉ LUIS 

(PSD), MARCÃO DA ACADEMIA (DEMOCRATAS), FLÁVIA (REPUBLICANOS), 

JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), MANINHO CEM POR CENTO (SD), LINO BISPO (PL), 

ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA), VALDIR ALVARENGA (SD) e JOSÉ 

DIMAS (PSDB). 

 

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

FRAGA (PT) – 18h02min; DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA (PSDB) – 18h06min; 

DULCE RITA (PSDB) – 18h07min; e DR. ELTON (MDB) – 18h17min. 
  

 

Às 17h59min, havendo número regimental, o senhor presidente, vereador 

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

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

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

passa a fazer parte integrante dos anais desta sessão. 

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

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

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

Os trabalhos são suspensos. 

Reaberta a sessão, continuando na presidência o vereador ROBERTINHO DA 

PADARIA. 

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

sessão. Com a palavra o vereador Rogério Cyborg.” 
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O vereador CYBORG:- “Boa noite, presidente, vereadores, público que nos assiste, 

colaboradores! Venho a esse microfone, presidente, para dar uma notícia triste: acabo 

de receber um telefonema de uma pessoa muito querida, aonde comunica o 

falecimento da dona Thereza da Penha Dias Paula Santos, a dona Thereza da Penha 

Dias de Paula Santos, esposa do nosso queridíssimo ex-prefeito doutor Ednardo de 

Paula Santos, do ex-vice-prefeito doutor Ednardo Santos. O velório acontecerá 

amanhã, a partir das 8 horas da manhã, no cemitério do Centro, e o sepultamento será 

amanhã, também no cemitério do Centro, às 11 horas. Dona Therezinha que descanse 

em paz! Ela que já estava há uns dias, né, sofrendo um pouquinho, presidente. Então 

quero aqui solicitar um minuto de silêncio, porque é uma pessoa que fez muito por São 

José dos Campos, e uma família muito querida. Muito obrigado!” 

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

vereador José Dimas.” 

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

noite, também, público que nos acompanha pelas redes sociais! E boa noite aos caros 

servidores desta Casa! Senhor presidente, gostaria de fazer alguns pedidos: 

primeiramente que a votação fosse em bloco; e também a inclusão das Indicações 

3795 à 3799, dos Requerimentos 1365 a 1372 e, ainda, da Moção 78. Peço destaque 

aos documentos: Requerimentos 1366 a 1370. 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 votação em bloco das matérias submetidas à 

apreciação do Plenário; bem como o pedido de inclusão das Indicações nos 3795/2020 

constante do Processo nº 6934/2020, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que 

solicita à Prefeitura verificar junto ao Centro de Controle de Zoonoses providências 

para sanar aparecimentos de escorpiões na rua Albertino de Almeida, nº 250, na Vila 

Industrial; 3796/2020 constante do Processo nº 6935/2020, de autoria do vereador 

Marcão da Academia, que solicita à Prefeitura Municipal que nos jogos do Atleta 
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Cidadão da equipe de São José dos Campos seja liberado um representante dos pais 

dos atletas para fazer a filmagem das atividades esportivas; 3797/2020 constante do 

Processo nº 6936/2020, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita à 

Prefeitura Municipal de São José dos Campos que estenda o horário da linha de 

ônibus 335 que atende o bairro Pinheirinho dos Palmares de segunda a sexta às 4:30 

horas para os sábados, domingos e feriados; 3798/2020 constante do Processo nº 

6937/2020, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal 

de São José dos Campos que avalie, através de estudo técnico, a possibilidade de 

supressão ou substituição de exemplar arbóreo localizado na rua Estônia, 250, Vila 

Letônia; e 3799/2020 constante do Processo nº 6938/2020, de autoria da vereadora 

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

através de estudo técnico, a possibilidade de supressão ou substituição de exemplar 

arbóreo localizado na rua Comendador Remo Cesaroni, 103, Vila Ema; da Moção nº 

78/2020 constante do Processo nº 6940/2020, de autoria do vereador Lino Bispo, que 

apoia os colaboradores da Embraer em pleito encaminhado por intermédio Sindicato 

dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região, quanto à adoção de um período 

de lay-off em alternativa às demissões; e dos Requerimentos de nos 1365/2020 

constante do Processo nº 6919/2020, de autoria do vereador Sérgio Camargo, que 

solicita a confecção da Medalha da Paz João Paulo II e respectivo diploma, 

concedidos à Pastoral Familiar da Paróquia Catedral de São Dimas, cuja entrega será 

no dia 4 de novembro de 2020; 1366/2020 constante do Processo no 6927/2020, de 

autoria da vereadora Juliana Fraga, que requer seja oficializado o Poder Executivo 

Municipal de São José dos Campos, em virtude de contratação de empresa para 

coleta dos resíduos verdes, para que informe e disponibilize o endereço do depósito 

temporário dos resíduos coletados; 1367/2020 constante do Processo nº 6928/2020, 

de autoria da vereadora Juliana Fraga, que requer seja oficializado o Poder Executivo 

Municipal de São José dos Campos, em virtude de contratação de empresa para 

coleta dos resíduos verdes, para que informe e disponibilize se é a mesma empresa 

contratada quem realiza o manejo temporário dos resíduos e a mesma que o 

transporta; 1368/2020 constante do Processo nº 6929/2020, de autoria da vereadora 

Juliana Fraga, que requer seja oficializado o Poder Executivo Municipal de São José 

dos Campos, em virtude de contratação de empresa para coleta dos resíduos verdes, 

para que informe e disponibilize qual a quantidade e tipo de resíduos verdes a 

empresa contratada vem recolhendo desde o exercício de 2018 até o presente; 
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1369/2020 constante do Processo nº 6930/2020, de autoria da vereadora Juliana 

Fraga, que requer seja oficializado o Poder Executivo Municipal de São José dos 

Campos, em virtude de contratação de empresa para coleta dos resíduos verdes, para 

que informe qual a destinação final dos resíduos e o que é feito com os resíduos; 

1370/2020 constante do Processo nº 6931/2020, de autoria da vereadora Juliana 

Fraga, que requer seja oficializado o Poder Executivo Municipal de São José dos 

Campos para que informe se irá realizar o reajuste obrigatório ao salário dos 

servidores – gatilho –, haja vista que a inflação atingiu 5% em setembro do presente 

exercício, conforme IPC – Índice de Preços ao Consumidor; 1371/2020 constante do 

Processo nº 6932/2020, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que requer à 

Prefeitura urgência no agendamento de exame de USG de abdômen total para 

Edivânia dos Santos Pinheiro; e 1372/2020 constante do Processo nº 6933/2020, de 

autoria do vereador Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura urgência no 

agendamento de avaliação de cirurgia ginecológica para Rosa Maria dos Santos; e, 

ainda, o pedido de destaque na votação dos Requerimentos de nos 1366/2020 a 

1370/2020, já citados. 

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

vereador Maninho Cem Por Cento.” 

O vereador MANINHO CEM POR CENTO: “Senhor presidente, vereadores e 

vereadoras! Senhor presidente, eu vou hoje fazer um agradecimento aqui à EDP 

Bandeirante, no caso da... a Yun, entendeu, que atende lá, dá toda atenção para gente 

lá. Então, a gente não pode deixar de vir também nesse microfone agradecer pelo 

trabalho, excelente trabalho prestado aí para nossa população da nossa cidade. 

Domingo teve uns problema, uns estouro, houve várias árvores caíram lá no bairro do 

Jardim Ismênia, da Vila Tesouro. E em pleno domingo que a gente fizemos a 

solicitação, foi muito bem atendido. Atendeu a gente lá com o maior carinho, a maior 

atenção. Então, senhor presidente, a gente agradece ela aí, a funcionária Yun, que é 

da parte da diretoria lá da EDP Bandeirante, pela atenção que tem dado pra gente aí. 

Nos momentos que a gente precisa, liga o telefone... atende o telefone. Isso é muito 

importante. A gente... Diferente de muitos secretários da cidade aí que, infelizmente, 

deixa um pouco a desejar nesse caso aí. Então, a pessoa quando merece a gente tem 

que também fazer uso desse microfone aqui para agradecer aí, parabenizar aí pelo 

trabalho. Muito obrigado, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos ao 
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processo de votação das atas e das proposituras constantes do Expediente.” 

Passou-se ao processo de votação. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação as atas das 

sessões ordinárias realizadas nos dias: 20 de outubro de 2020 – 68ª Sessão Ordinária; 

22 de outubro de 2020 – 69ª Sessão Ordinária. Vereadores favoráveis permaneçam 

como estão, os contrários que se manifestem.” 

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

contrária.” 

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

unanimidade.” 

Às 18h37min iniciou-se o processo de votação. 

Submetidas à apreciação do Plenário foram aprovadas por unanimidade as atas das 

sessões ordinárias realizadas nos dias 20 e 22 de outubro de 2020. 

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

requerimentos que sofreram destaque pelo vereador José Dimas. Vereadores 

favoráveis aos documentos permaneçam como estão, os contrários que se 

manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “3 (três) votos favoráveis ao 

documento, senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Portanto, rejeitado os 

documentos.” 

Em destaque a votação dos Requerimentos de nºs 1366/2020 a 1370/2020, inclusos, 

já citados. Rejeitados com 3 (três) votos favoráveis. 

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

requerimentos constantes da pauta da sessão de hoje, 27 de outubro de 2020, bem 

como os documentos inseridos nesta data. Vereadores favoráveis permaneçam como 

estão, os contrários que se manifestem.” 

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

contrária.” 

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

unanimidade.” 

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

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

Às 18h37min encerrou-se o processo de votação. 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos agora, 

então, a um minuto de silêncio a pedido do verea... Vai falar? Com a palavra o 

vereador Sérgio Camargo.” 

O vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Um momento só, senhor presidente! Estou 

identificando aqui. Eu queria só agradecer aos nobres vereadores que na noite de hoje 

aprovaram uma moção parabenizando o Núcleo São João, que completa aniversário... 

46 anos de existência na nossa cidade. Está aqui: 46 anos nascido Núcleo São João, 

iniciando com a participação de doze casais. E hoje dezenas de casais atuando em 

favor da família, sob a coordenação espiritual do padre Rinaldo, que era da Catedral 

do São Dimas e hoje está lá em Santana, né? E conta também com a orientação do 

diácono Paulo, Paulo César, marido da Luciana. O Núcleo São João realiza três retiros 

por ano, nos quais participam uma média de trinta casais em cada retiro, encontro de 

casais. Estudam e aprofundam sobre o tema e o valor da família, família cristã. E para 

elevar as nossas orações a Deus pelo Núcleo São João, nós participaremos no dia 30, 

sexta-feira, lá na paróquia de Santana, às 19:30, de uma Missa em Ação de Graça 

pelos 46 anos do Núcleo São João. Então, eu queria agradecer a todos os vereadores 

por ter votado favorável a essa moção, parabenizando aí os 46 anos de existência do 

Núcleo São João. Obrigado, senhor presidente! Obrigado aos vereadores!” 

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

vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, também queria parabenizar a EDP 

com a atuação rápida, ligeira, eficiente que eles tiveram com relação ao vendaval que 

aconteceu no domingo. E também a equipe da Prefeitura, né, que, logo depois da 

tempestade, do vendaval, estava todo mundo na rua, correndo para resolver os 

problemas das quedas de árvore. Então eu queria aí deixar os parabéns também para 

os funcionários da Prefeitura. E, por falar em funcionário da Prefeitura, amanhã é Dia 

do Funcionário Público. Então queria deixar um abraço aí para todos os funcionários 

públicos porque eu sei que a gente fala muito dos governantes, mas quem toca a 

máquina mesmo, quem carrega o piano, são os funcionários da... são os funcionários 

públicos. E eu tenho muito honra de fazer parte dessa classe. Fui funcionária por 27 

anos. Tenho muito respeito por todos eles e muita admiração porque sempre são... 

são vulneráveis às mudanças de governo: um dia está em cima... que nem uma 

gangorra, outro dia... um dia está em cima, outro dia está embaixo. Mas cada dia eu 

sinto que os funcionários da Prefeitura Municipal não só de São José dos Campos 
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como também das outras cidades, cada dia está se capacitando mais, estudando mais 

e eles que sim que são as máquinas motoras de todos os grandes eventos que existe 

numa cidade. E, lógico, que se se soma com um grande governo, soma com a 

competência dos funcionários, tudo flui muito melhor. E aproveitar para falar que, 

apesar de ter tentado aí a reforma da Previdência com eles, eu não consegui, mas que 

eu tentei, muito me orgulho de ter tentado.” 

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

então, a um minuto de silêncio, a pedido do vereador Cyborg, pelo passamento da 

senhora Thereza da Penha Dias de Paula Santos.” 

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

póstuma à memória da senhora Thereza da Penha Dias de Paula Santos. 

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 

18h41min.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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