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SEPTUAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA 

QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 17h59min, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, 

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

vereadores: JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), ROBERTO DO ELEVEN (PSDB), SÉRGIO 

CAMARGO (PSDB), CYBORG (CIDADANIA), WAGNER BALIEIRO (PT), LINO BISPO 

(PL), MANINHO CEM POR CENTO (SD), AMÉLIA NAOMI (PT), MARCÃO DA 

ACADEMIA (DEMOCRATAS), ESDRAS ANDRADE (PODEMOS), WALTER HAYASHI 

(PSC), VALDIR ALVARENGA (SD), DR. ELTON (MDB), JOSÉ DIMAS (PSDB), DULCE 

RITA (PSDB) e ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA).  

 

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

FRAGA (PT) – 18h03min; ZÉ LUIS (PSD) – 18h09min; PROFESSOR CALASANS 

CAMARGO (PSDB) – 18h09min; FLÁVIA (REPUBLICANOS) – 18h16min; e 

DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA (PSDB) – 18h27min. 

 

 

Às 18 horas, 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 

sessão. Com a palavra o vereador José Dimas.” 
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O vereador JOSÉ DIMAS:- “Boa noite, senhor presidente! Solicito, senhor presidente, a 

supressão da leitura dos processos constantes na pauta de hoje por serem de 

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

seguintes processos, são três: Processo 5856/2016 – PL 121/2016; e o Processo 

738/2020 – PL 16/2020; também o Processo 5868/2020 – Projeto de Lei 231 de 2020. 

Solicito inclusão para leitura dos processos: 6978/2020 – Projeto de Lei 280/2020; para 

leitura ainda o Processo 6979/2020 – Projeto de Lei 281/2020; e para votação um 

requerimento: Processo 6989/2020 – Requerimento 1389/2020. Muito 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 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 121/2016 constante do Processo nº 5856/2016, de autoria do 

vereador Wagner Balieiro, que denomina o Instituto Materno Infantil localizado no bairro 

Pousada do Vale de IMI Margarida Ana Ribeiro Monqueiro; do Projeto de Lei nº 16/2020 

constante do Processo nº 738/2020, de autoria do vereador Zé Luís, fica a Prefeitura de 

São José dos Campos autorizada a divulgar no seu site os animais disponíveis para 

adoção do Centro de Controle de Zoonoses; e do Projeto de Lei nº 231/2020 constante do 

Processo nº 5868/2020, de autoria do vereador Valdir Alvarenga, que dispõe sobre a 

prioridade de marcação de consultas dermatológicas e oftalmológicas para pessoas com 

acromatose (albinismo), no âmbito do Município de São José dos Campos; e, ainda, o 

pedido de inclusão na pauta para leitura do Projeto de Lei no 280/2020 constante do 

Processo no 6978/2020, de autoria do vereador Dilermando Dié de Alvarenga, que 

denomina a Rua 4 localizada no Loteamento Residencial Fazenda Ronda, de Rua 

Vereador Benedito Machado de Siqueira Júnior; e do Projeto de Lei no 281/2020 

constante do Processo no 6979/2020, de autoria do vereador Dilermando Dié de 

Alvarenga, que denomina a Rua 5 localizada no Loteamento Residencial Fazenda Ronda, 
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de Rua Benedicto Lopes; e a inclusão para votação do Requerimento nº 1389/2020 

constante do Processo 6989/2020, de autoria do vereador Robertinho da Padaria, que 

solicita que o senhor secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo 

analise atentamente o pedido para que a regional de Pindamonhangaba e as IDAs de São 

José dos Campos e Taubaté permaneçam funcionando para melhor atender os 

produtores rurais da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. 

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

José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, solicito, ainda, o adiamento, por três 

sessões, do Projeto de Resolução 2, cujo processo é o 5556/2020 e Projeto de Resolução 

nº 2/2020. Obrigado! Retificando, o Processo 6554/2020 – Projeto de Resolução nº 2 de 

2020. Obrigado, senhor presidente! Peço o adiamento por três sessões. 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:- “4 (quatro) votos favoráveis.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com 4 (quatro) votos 

favoráveis, portanto prossegue então o projeto para votação. Está rejeitado o adiamento. 

O adiamento está rejeitado. Por favor então. Pode falar, Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Não, solicito retificação. Nós pedimos para... o adiamento, por 

três sessões, desse processo.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Novamente eu vou colocar 

então em votação, daí vocês, por favor, prestem atenção. Em votação o adiamento do 

processo, do projeto. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se 

manifestem. Ô, Dimas... Ô, Dimas, olha aí, tem dez mão levantada, mais a minha e a do 

Marcão são doze. Entendeu, Dimas? Então, portanto, o projeto... o projeto será votado 

hoje porque deu 12 votos, dez mais dois: doze.” 

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

rejeitou o pedido de adiamento, por três sessões, do Projeto de Resolução nº 2/2020 

constante do Processo nº 6554/2020, de autoria da Mesa Diretora, que altera a lotação de 

uma função de confiança e de um cargo; altera as atribuições e a denominação de uma 

função de confiança; e altera a redação da Resolução nº 2, de 21 de junho de 2018, que 

“Dispõe sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal, sobre a criação e extinção 

de cargos, sobre a criação de funções de confiança, e dá outras providências”, com as 
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alterações dadas pela Resolução nº 1, de 24 de janeiro de 2019. 

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.” 

A seguir, 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 dos processos inclusos, a saber: “Processo nº 6978/2020 – Projeto de Lei no 

280/2020, de autoria do vereador Dilermando Dié de Alvarenga, denomina a Rua 4 

localizada no Loteamento Residencial Fazenda Ronda, de Rua Vereador Benedito 

Machado de Siqueira Júnior. Comissão: Justiça – Rito Ordinário – Término do prazo para 

emendas: 16/11/2020. Projeto nº 6979/2020 – Projeto de Lei no 281/2020, de autoria do 

vereador Dilermando Dié de Alvarenga, denomina a Rua 5 localizada no Loteamento 

Residencial Fazenda Ronda, de Rua Benedicto Lopes. Comissão: Justiça – Rito Ordinário 

– Término do prazo para emendas: 16/11/2020.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Somente esses processos da 

leitura do dia de hoje, senhor presidente.” 

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, por tratar de um processo de resolução, 

eu solicito, como nós solicitamos, à Mesa – inclusive, eu assinei, né? – uma explicação 

melhor do processo – há dúvida por parte de muitos de nós vereadores – para entender 

esse projeto de resolução. Fizemos uma reunião e ouvimos só uma versão. Precisamos 

ouvir outra versão. Então solicito colocar aprovação, conversei com alguns líderes, até 

para gente entender melhor esse processo para votar com uma certa garantia de 

preservar a nossa Casa. Obrigado!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereador, esse projeto já 

foi discutido com a Mesa Diretora já faz 15 dias. Vossa excelência estava presente, 

inclusive vossa excelência falou para mim que entendeu perfeitamente o projeto e que 

estava de acordo com o projeto. Vossa excelência falou que estava de acordo com o 

projeto e perguntou ainda se poderia esperar para a outra quinta. Eu falei: não teria 

problema nenhum. Esperei a outra quinta, né? Ao que... o pedido da vossa excelência. Eu 

esperei a semana passar, deixei você conversar com os pares vereadores, tá? E depois 
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você falou que não estava de acordo, sendo que você tinha falado que poderia votar o 

projeto. Então, estou à disposição para conversar com quem quiser tirar as dúvidas – 

inclusive um por um, se quiser – do projeto, um por um, porque às vezes você... como já 

foi conversado com a maioria dos vereadores, né, eu acho que a maioria já foram 

conversado. Aqueles que tiver dúvida, é só falar que a gente explica sim o projeto. Então 

o projeto vai ser colocado em votação. Democraticamente: quem quiser votar a favor, vai 

votar; e quem achar que não deve votar a favor, não vai votar. O processo, ele é 

democrático, vereador. Então me estranha, porque você falou para mim que tinha 

entendido o projeto e que estava de acordo com o projeto. Estava a Mesa reunida lá na 

presidência. E depois simplesmente, não sei com quem que a vossa excelência 

conversou, e que mudou de opinião.” 

O vereador WALTER HAYASHI:- “Peço a palavra, senhor presidente.” 

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

Walter Hayashi.” 

O vereador WALTER HAYASHI:- “Senhor presidente, eu quero também solicitar uma 

reunião com todos os vereadores porque, embora explicado, ele não me convenceu. 

Então o que... a nossa preocupação, a minha em especial, preocupação... é o 

apontamento da Assessoria Jurídica da nossa Casa. Assessoria Jurídica, ela aponta 

alguns problemas, que o conselho de investigação, ele entra na vida pessoal nossa, de 

todos os funcionários da Casa, sem pedir autorização para ninguém. Então eu recomendo 

que a gente discutida isso com mais calma, tá? Pode até votar hoje. Se eu for voto 

vencido, vou acatar a decisão. Mas, dessa maneira, o meu voto é contrário, por quê? Por 

que que vai entrar na minha vida pessoal? Essa comissão... essa comissão de 

investigação, ela é passageira também: hoje é um grupo, amanhã é outro grupo e depois 

de amanhã é outro grupo. Entrar na vida pessoal de cada vereador, de cada funcionário 

da nossa Casa? É um negócio muito estranho e não me foi explicado. Nós temos o 

apontamento muito claro da Assessoria Jurídica que nós entramos na esfera de lei 

federal. A lei federal de agosto agora deste ano de 2020. Então, se há um apontamento 

do Tribunal de Contas, não leva... não leva em conta esse projeto, não. Não leva em 

conta. É o que a Assessoria Jurídica me informou. E eu não fiz a cabeça de ninguém. 

Quando eu fui informado, eu fui estudar e fui procurar saber com quem tem esse 

entendimento. Então respeito bastante o que a Mesa se propõe, mas eu estou achando 

muito complicado essa história dessa comissão, que hoje é a comissão de investigação, 

entrar na minha vida pessoal.” 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Bom, quem está no 

Controle Interno do RH até então, que eu saiba, são todos servidores de carreira, né? 

Não tem nenhum comissionado. São servidores de carreira. E como você mesmo disse, 

vereador, nós estamos atendendo aqui um pedido da lei federal, tá? Se há algum 

regramento que tem que a Casa fazer, a Casa fará. Mas nós estamos atendendo um 

pedido da lei federal. E outra coisa: a partir do momento que cada um aqui colocou o seu 

nome na vida pública... a minha vida, na vida pública, é um livro aberto. Eu não tenho 

nada a esconder nessa Casa. Pode puxar o que quiser de mim, as despesas da Casa, o 

que tiver aqui na Casa. Eu não tenho nada a esconder. O processo... A partir do momento 

que hoje o RH já faz o trabalho e o Controle Interno vai passar a fazer, isso mostra o quê? 

Mais investigação ainda nos trabalhos da Casa, aos servidores públicos e aos 

vereadores. Isso o quê? Isso é transparência, é mais transparência ainda. Isso é mais... 

Estou atendendo, vereador, um pedi... você mesmo falou, estamos atendendo uma lei 

federal. Estamos atendendo uma lei federal. Ou não? Ah, então... então, vereador, o 

senhor me desculpe, mas estamos atendendo uma lei federal. Então isso tem que ficar 

bem claro, bem claro. Com a palavra o vereador Juvenil Silvério.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, eu conheço o teor desse projeto, 

ele tem adequação delineado pela lei federal, é uma exigência dos tribunais. São 

funcionários de carreira, não tem nenhum funcionário concursado nessa função. E é uma 

exigência dos tribunais. Vossa excelência está correta no prosseguimento dessa 

resolução, tem o meu voto favorável, porque entendo, já fui... já passei por essa cadeira, 

sei das dificuldades que o presidente tem e sei também das responsabilidades que o 

presidente assume. Então, eu estou muito convicto, muito tranquilo em relação a isso 

mesmo porque são funcionários de carreira, concursados, uma exigência legal dos 

tribunais e ainda adequada à lei federal. Eu não vejo nenhum problema em aprovarmos 

hoje essa resolução em favor da nossa Casa.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Quando fala também em 

sigilo, na verdade, como o próprio vereador falou, nós já temos o sigilo quebrado previsto 

em lei. Isso já é previsto em lei. Então não tem como a gente aqui se preocupar de o que 

nós vamos ser investigados dentro da Casa. Isso não existe. Com a palavra a vereadora 

Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, eu queria que a Assessoria Jurídica 

então fizesse... viesse aqui para esclarecer melhor os apontamentos contidos aqui no 

parecer dela.” 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereadora, eu já sei que a 

senhora já tem a sua posição, a senhora inclusive não quis falar com o presidente, né? A 

senhora já tinha falado com o líder, né? Eu mandei chamar a senhora para explicar, 

inclusive a senhora estava com dúvida. Então a senhora já tem a posição da senhora e eu 

respeito, eu respeito.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Não, eu falei... eu... eu... Não.. olha, não, não tô... Não tem 

posição, não declarei posição. Não tire palavra da minha boca! Estou simplesmente 

pedindo uma prerrogativa minha, que...” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Não, a senhora falou 

assim: ‘que já entendeu o projeto’.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Não, não, eu nem... nem... Ixi! Não tira, não tira palavras da 

minha boca, senhor presidente! Só estou solicitando, que é um direito que eu tenho, que a 

Assessoria Jurídica venha explicar aqui melhor os apontamentos.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Pode deixar, vereadora. 

Com a palavra o vereador Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, eu gostaria simplesmente entender o que 

que esta Comissão vai saber de nós que o funcionário já atual não saiba? Vai ter... eles 

vão ter um poder superior àquilo que os funcionários da Casa já têm hoje, né? Então eu 

vejo que a nossa interpretação aqui ela está um tanto fora do contexto do projeto em si, 

não é? E eu acho que assim, eu tenho dúvida jurídica? Tivemos tempo para sentar com o 

jurídico e tirar a dúvida. Portanto, eu acho que tem que respeitar quem é contra, quem é 

favorável, e o projeto foi rejeitado para ser adiado, e vossa excelência tem toda autonomia 

como presidente colocar o projeto. Se a maioria dos vereadores achar que não deve 

aprovar, vota contra, está certo? Mas eu não vejo que o projeto muda alguma coisa com 

relação à transparência que hoje já nós temos que ter o nosso livro aberto aí para todo o 

funcionário da Casa.” 

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

José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, o senhor disse bem, nós tivemos reunião 

com a Mesa e... porque não havia o entendimento e... eu inclusive assinei, porque havia 

me dito que era para fazer ajustes apenas com apontamento do Tribunal. E me espantou, 

quando reuniu a Mesa, chamou-se mais uma pessoa da Comissão. A vossa excelência 

nem sabia que essa pessoa estaria. O senhor mesmo falou comigo.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Sim, e confirmo.” 
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O vereador JOSÉ DIMAS:- “É? Nem sabia...” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Eu não tenho nada a 

esconder, não. Eu confirmo.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “E, da mesma forma, hoje eu passei e falei: olha, o que eu 

achava que estava com convicção, hoje eu já não estou mais. E pedi a vossa excelência 

que hoje fosse adiado.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Não, você não falou 

comigo.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Que fosse...” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Você simplesmente na 

sessão passada você fugiu de mim, e eu falei com a minha assessora, que você falou 

para ela que não ia votar o projeto. Não foi assim que você está falando. Aí você não está 

falando a verdade.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Se tem clareza... se tem clareza, por que não...” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Eu falo olho no olho, pode 

ter certeza, não fujo, não.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “...por que não esperar mais um pouco? Por que não esperar 

mais uma semana?” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereador, o que você 

pediu eu fiz. O que você pediu eu fiz. Agora o projeto vai ser colocado em pauta. 

Democraticamente, quem quiser votar favorável, vai votar; quem quiser votar contra, vai 

votar.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Não, apenas para esclarecer: quando eu assinei, era para ter 

acesso a informações. Eu fui ao departamento de RH. O RH disse para mim que ‘nunca 

negou informações’. É que...” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Você quer que mostre por 

escrito para você, ô, vereador?” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Eu gostaria.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Então a gente vai mostrar 

para você.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Eu gostaria.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vai mostrar para você.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Porque essa Comissão, essa Comissão de Controle Interno o 

que que ela quer nada mais? Ela quer ter acesso a senhas, às informações que são 
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prerrogativas do RH. Isso é muito grave, muito sério. Por que que a Comissão não 

esclarece as informações que ela quer, e ela recebe as informações? Agora, dar a 

senha? Claro, são servidores, são de confiança, são efetivos. Mas ter a senha de todos 

os dados, de todos os dados de todos os funcionários de todos os tempos da história 

dessa Casa, eu acho que precisa pensar um pouco mais, certo? Mesmo porque no 

escopo dessa lei não está informando exatamente isso.” 

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

favor, que a vereadora Juliana vai falar.”  

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Então, concluindo, eu acho...” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Então, conclua, por favor!” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “...que... eu solicito, como a vereadora Dulce Rita...” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Adiamento do projeto, já 

entendi.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “O adiamento e a explicação, se o senhor puder fazer, seria 

bom. Senão...” 

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

vereadora Juliana Fraga.” 

A vereadora JULIANA FRAGA:- “Bom, boa noite, senhor presidente! Como membro da 

Mesa, eu acho que a reunião que foi feita entre os membros foi bem esclarecedora, foi 

bem colocada, foi questionado, foi tirado todas as dúvidas. Eu não sei por que esses 

questionamentos hoje, nessa noite, véspera da votação, sendo que também tivemos 

tempo suficiente para quem tivesse alguma dúvida tirar. Eu não vi problema algum a 

comissão no qual... quando o Tribunal de Contas solicita uma informação, a comissão ter 

acesso à informação que o Tribunal de Contas está solicitando. E muito foi deixado bem 

claro sobre questão de senha: quem entra, quem sai. É tudo registrado. São servidores 

de carreira. O RH já tem todas as informações. Eu acho que não tem... não tem... não 

teve dúvida. Então eu estou bem tranquila em votar esse projeto hoje pelo esclarecimento 

que foi feito e pelo tempo que a gente teve exatamente para estudar o projeto e, se 

tivesse alguma dúvida, já ter tirado essa dúvida antes. Então, como membro da Mesa, eu 

estou bem tranquila em votar esse projeto.” 

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

Sérgio Camargo.” 

O vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Senhor presidente, quanto à relação da transparência, 

eu também não tenho nada a esconder, né? Desde que me coloquei na vida pública, o 
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meu Imposto de Renda é público, as minhas declarações de renda... é tudo público, não 

tenho nada para esconder na vida. O problema não é esse. Eu só estranhei, e gostaria de 

ter melhores informações, se possível, por que da diminuição das atribuições da 

Comissão de Compras e Licitação? Que passou a ser chamada só no Setor de Cotação. 

Ou seja, ele deixa de fazer as licitações e passa a fazer só cotação e passar todos os 

poderes para a Gestão de Contrato, que é quem vai passar a fazer as compras na Casa. 

Só isso que eu fiquei em dúvida, por que que aconteceu isso, e achei que não é uma 

coisa pertinente para ser votado nesse projeto, né? Se for do jeito que está, eu votarei 

contra.” 

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

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2/2020 CONSTANTE DO 

PROCESSO Nº 6554/2020, de autoria da Mesa Diretora, que altera a lotação de uma 

função de confiança e de um cargo; altera as atribuições e a denominação de uma função 

de confiança; e altera a redação da Resolução nº 2, de 21 de junho de 2018, que “Dispõe 

sobre a estrutura administrativa da Câmara Municipal, sobre a criação e extinção de 

cargos, sobre a criação de funções de confiança, e dá outras providências”, com as 

alterações dadas pela Resolução nº 1, de 24 de janeiro de 2019. 

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

Vereadores favoráveis permaneçam como estão... Em discussão o Processo 6554/2020 – 

Projeto de Resolução 2/2020, de autoria da Mesa Diretora. Passaremos à votação do 

processo. Em votação o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários que se manifestem.”  

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “6 (seis) votos contrários, 

senhor presidente.”  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Portanto, o processo está 

aprovado. Com 6 (seis) voto contrário, o processo está aprovado.” 

Às 19h42min iniciou-se o processo de votação. 

Em votação o Projeto. Aprovado com 6 (seis) votos contrários 

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

vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Eu fui atropelada aqui, porque eu pedi para Assessoria 

Jurídica vir nesta Casa para prestar maiores esclarecimentos, inclusive de outros 

questionamentos, como do Sérgio, e não fui atendida. Eu acho que o senhor não tem 

esse direito aqui de me tolher de informações que a gente precisava para a votação, 
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entendeu? Eu acho que eu poderia ter sido melhor respeitada. Não é pelo... não só o teor 

do projeto, mas melhores esclarecimentos do qual eu pedi.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Fica registrado o seu 

questionamento, vereadora. Pode ter certeza disso.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Fácil assim, né, senhor presidente? Muito fácil isso, né? 

Obrigado!” 

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

Walter Hayashi.” 

O vereador WALTER HAYASHI:- “Senhor presidente, justificando o meu voto, eu votei 

contrário exatamente na mesma linha da vereadora Dulce Rita. Invoco aqui, se eu não me 

engano, o artigo... desculpe, mas eu não vou dizer o artigo porque eu não estou lembrado 

do número do artigo. Mas um recurso que eu estou solicitando a esse ato da presidência 

que se negou a chamar a Assessoria Jurídica para que nos explicasse detalhadamente os 

apontamentos dela. Assessoria Jurídica me disse claramente que não tem nada ver com 

esse apontamento do Tribunal de Contas – primeira coisa. Segunda coisa, palavras da 

Assessoria Jurídica: ‘Verifica-se no art. 1º a presença de disposições que preveem a 

responsabilidade civil e penal nos casos nele especificados. Tal previsão não está no 

âmbito da competência legislativa municipal, quiçá no âmbito da competência legislativa 

exclusiva da Câmara Municipal, conforme se extrai do art. 22, I, da Constituição da 

República. Destarte, a redação proposta para os §§ 2º e 3º do art. 11 da Resolução 2/18 

deve ser revista, sob pena de aprovação de norma inconstitucional. Ademais, a redação 

proposta no § 2º do art. 11, enquanto norma instituidora de infração, se mostra incompleta 

em razão da ausência de previsão de sanção específica para a conduta nela descrita. 

Sem embargo, as vedações a que se sujeitam os servidores públicos municipais, dentre 

eles os servidores da Câmara Municipal, que estão previstas no art. 98 da Lei 

Complementar 56/92’ – que é do nosso Estatuto do Servidor. Destarte, senhor presidente, 

invoco aqui esse recurso sobre o Ato da presidência que desrespeitou um pedido de 

vereadores que fazem parte desta Casa para que a presença da Assessoria Jurídica 

estivesse aqui presente para nos explicar antes da votação. Fica registrado aqui.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Tudo bem, vereador. Eu 

peço então a vossa excelência que faça então o pedido, por favor, por escrito. Por escrito. 

Ah, então. Eu gostaria que a senhora fizesse por escrito.”  

O vereador WALTER HAYASHI:- “Eu...” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Pode falar!” 
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O vereador WALTER HAYASHI:- “Eu já fiz aqui, né? Eu já fiz aqui. Senão esse microfone 

não vale pra nada.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Mas eu gostaria que 

fizesse, por favor, por escrito.” 

O vereador WALTER HAYASHI:- “Esse microfone então não vale nada?” 

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

O vereador WALTER HAYASHI:- “Esse...” 

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

vereador José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS, J. V.:- “Quero também justificar o meu voto contra essa lei que 

atropela. Muito me espanta, senhor presidente, muito me espanta e senti que o senhor foi 

atropelado também. E vou dizer que paira nessa Casa muitas dúvidas quanto ao serviço 

mesmo, sério. Aliás, tem alguns processos aí que essa Casa sofre que agora os senhores 

que votaram a favor terão dificuldades às vezes com informações, quiçá, de 

responsabilidade séria. Eu havia dito que havia assinado esse pedido confiando 

realmente que a gente faria um serviço sério. E muito me espanta, senhor presidente, que 

eu sempre confiei no senhor, não dar essa oportunidade da Assessoria Jurídica vir aqui 

conversar. Só apenas com a Mesa o senhor chamou, sem saber, a sua assessoria 

chamou a pessoa interessada nesta Comissão de Controle Interno, sem ouvir as outras 

partes. Eu ouvi a outra parte do RH. Eu ouvi a Assessoria Jurídica. Então eu estou muito 

consciente nesse voto contrário. E uma pena realmente que o senhor foi atropelado, não 

sei por quais forças, de aprovar este decreto de resolução. Então manifesto aqui a minha 

contrariedade e o meu espanto porque não ouviu a Assessoria Jurídica desta Casa. 

Obrigado, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Retificando aqui a questão 

do Recurso, o próprio art. 129, da Casa, fala que tem que ser por escrito. O próprio artigo 

do Regimento Interno da Casa. Com a palavra o vereador Dr. Elton.” 

O vereador DR. ELTON:- “Quero justificar também o meu voto na mesma linha também 

da vereadora Dulce, né, em relação de que eu acho que é necessário, em qualquer 

momento durante a sessão, de que, se solicitado a presença do parecer jurídico aqui 

informando os vereadores, isso deveria ter acontecido. Muito obrigado!” 

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

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 204/2020 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

5372/2020, de autoria do vereador Walter Hayashi, que denomina a Estação de Conexão 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320030003000300038003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                              (ANAIS)                                              13 

CMSJC-001 – 71ª Sessão Ordinária – 29.10.2020 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  29.10.2020 

(ECO) localizada na Estrada do Cajuru, Loteamento Campos de São José, de Estação de 

Conexão Cajuru. 

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

5372/2020 – Projeto de Lei 204/2020, de autoria do vereador Walter Hayashi. 

Passaremos à votação do processo. Informo aos senhores vereadores que o processo 

possui um substitutivo. Em votação o substitutivo. 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:- “Substitutivo aprovado por 

unanimidade.”  

Em votação o Substitutivo nº 1. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 241/2020 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

6128/2020, de autoria do vereador Juvenil Silvério, que denomina a Viela Seis localizada 

no bairro Residencial Flamboyant, de Viela William Santos Sobrinho. 

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

6128/2020 – Projeto de Lei 241/2020, de autoria do vereador Juvenil Silvério. Passaremos 

à votação do processo. 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 

contrária.” 

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

unanimidade.”  

Em votação a Emenda nº 1. Aprovada por unanimidade 

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

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

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

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 244/2020 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

6273/2020, de autoria do vereador Valdir Alvarenga, que denomina a rua 5 do 

Loteamento Mirante do Cambuí, de Rua Maria Farias Zaniquelli. 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o Processo 

6273/2020 – Projeto de Lei 244/2020, de autoria do vereador Valdir Alvarenga. 

Passaremos à votação do processo. 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 

contrária.” 

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

unanimidade.”  

Em votação a Emenda nº 1. Aprovada por unanimidade 

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

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 247/2020 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

6278/2020, de autoria do vereador Roberto do Eleven, que denomina a rua N, localizada 

no Bairro Santa Hermínia, de Rua Maria das Graças de Paula Veloso. 

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

6278/2020 – Projeto de Lei 247/2020, de autoria do vereador Roberto do Eleven. Posso 

pedir para ele falar primeiro? Ah! Está em votação. Inscrito para falar no processo o 

vereador Roberto do Eleven.” 

Ocupa a tribuna o vereador Roberto do Eleven.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Senhor presidente, pedir licença para 

tirar a máscara que fica mais fácil para falar. Boa noite, senhor presidente, vereadores, 

vereadoras, quem nos assiste na TV Câmara, quem nos acompanha pelas redes sociais! 

Senhor presidente, essa proposição visa homenagear a Maria das Graças de Paula 

Veloso, conhecida por todos como Graça, que foi uma grande amiga, liderança na região 

leste, exemplo de humanidade e, como o nome já condiz, Graça era uma benção na vida 

de todos que puderam ter o prazer de conhecê-la, de um enorme coração. A vida dessa 

minha amiga querida nunca foi fácil. Mesmo diante da dificuldade, criou doze crianças, 

sendo para a maioria delas mãe do coração. Aos 38 anos, Maria das Graças foi 

diagnosticada com Reumatismo, e todo esse ato de amor vivido andou junto com muitas 

dores e tratamento até dia 27 de agosto de 2018, com 60 anos, ela nos deixou. Mas 

deixou um legado sem igual, uma mulher forte, guerreira, determinada, que nunca mediu 

esforços para ajudar ao próximo. Conhecida em toda região por sua personalidade forte. 

Dona de uma risada, um... Todo mundo conhecia a Graça. Esposa, mãe, avó, 

conciliadora, mediadora, fez seu papel junto à sociedade local e é até hoje conhecida, 

saudada por todos pelo que fez. Eu queria passar um vídeo aqui para vocês conhecerem 

um pouquinho a história dessa magnífica pessoa que era a Graça.” 

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

O vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Graça era fã do Roberto Carlos. Aí, essa música 

vem homenageá-la também junto à sua história. Tive o prazer de conhecer, conviver com 

ela. Uma pessoa de coração. Nossa, deixou saudade. A Graça, minha amiga, guerreira, 

deixou seus filhos, seus netos. Doze crianças, gente! E era mãe de coração. E, por todas 

estas razões, conto com o apoio dos Nobres Pares, para que seja eternizado na história 

da região leste do município de São José dos Campos por meio dessa singela 

homenagem, a denominação da rua N, do bairro Santa Hermínia, de rua Maria das 

Graças de Paula Veloso. Obrigado, senhor presidente!” 

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

à votação do processo. Informo aos senhores vereadores que o processo possui uma 

emenda. Em votação a emenda. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os 

contrários se manifestem.”  

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

contrária” 

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

unanimidade.”  
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Em votação a Emenda nº 1. Aprovada por unanimidade 

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

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

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma... nenhuma votação 

contrária.” 

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:- “Com a palavra o vereador 

Wagner Balieiro.” 

O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Senhor presidente... só um minuto, vou tirar aqui a 

máscara. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar um minuto de silêncio em função do 

falecimento do senhor Ildemar Cavalcante Guedes, médico, servidor aposentado da 

Prefeitura, faleceu no dia de ontem. Uma pessoa com uma grande história em defesa dos 

trabalhadores, em defesa de nossa população, em defesa do SUS. Médico que eu tinha 

particularmente uma grande amizade, que eu ia quando eu precisava de algum 

atendimento na área de saúde, amigo de muitos vereadores aqui  

nesta Casa, que depois de quase 60 dias lutando bravamente no hospital – teve o 

problema do Covid, depois teve as sequelas dessas... problemas desse vírus –, veio a 

falecer no dia de ontem. Então queria solicitar um minuto de silêncio, em função do 

falecimento do senhor Ildemar Cavalcante Guedes, que deixou um grande legado aqui 

para nossa cidade.” 

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

Sérgio Camargo.” 

O vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Senhor presidente, eu só queria nesta noite alertar a 

todos os vereadores dessa Casa e também as pessoas que nos acompanham através da 

TV Câmara e através da internet sobre um fato que vai mexer com a vida e com as 

famílias de todos os brasileiros se aprovado. O Partido PSOL entrou no Supremo Tribunal 

Federal com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, a 5668, e está prevista a votação 

para o dia 11 de novembro. E esta Ação Direta de Inconstitucionalidade, ela quer dizer o 

seguinte: ela quer incluir novamente no Plano Nacional de Educação a Teoria ou a 

Ideologia de Gênero. Uma coisa que já foi votada nas mais de cinco mil cidades do nosso 

país, já foi rejeitada em todos os lugares, inclusive na cidade de São José dos Campos na 

Legislatura passada, e o PSOL agora quer entrar com essa Ação Direta de 
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Inconstitucionalidade, tentando incluir de novo no Plano Nacional de Educação a 

Ideologia de Gênero. O que que é Ideologia de Gênero? É uma... Eles querem incluir para 

crianças a partir de 5 anos de idade a matéria que diz que uma criança, quando nasce, 

ela não é mulher e nem é homem. Ela é um ser que pode escolher a sexualidade dela 

durante a vida dela. Ou seja, é uma ideologia nefasta contra as famílias, contra as 

pessoas e, principalmente, contra as crianças. Então eu sou totalmente contra essa 

ideologia e gostaria de que cada vereador pudesse também fazer aí contato com os seus 

deputados, para que a gente pressionasse o Supremo, para que votasse contra essa 

ADIn ingressada pelo PSOL que pode ser votada aí no dia 11 de novembro. Então é um 

alerta que eu faço aos vereadores e à população que mais uma vez está sendo 

ameaçada por essa nefasta Ideologia de Gênero.” 

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

Marcão da Academia.” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, eu quero pedir um minuto de 

silêncio, fazer uma homenagem à senhora Altina Neta de Jesus Silva. Ela é avó da nossa 

estagiária lá do gabinete, a Cibele. Faleceu agora, dia 28 de outubro 2020, com 84 anos. 

Ela nascida em Ibitipoca (Minas Gerais). Veio para São José com 9 anos de idade. 

Moradora da zona norte da nossa cidade, era viúva. Ficou casada por 40 anos com o 

senhor Manoel Adolfo, com quem teve nove filhos: Maria de Lourdes, José Luiz, Jocelina 

Aparecida, Ana Bernadete, Marcelo Alessandro, Rodolfo Augusto, Anésio Carlos, Vicente 

Gonzaga e Antônio Roberto. E teve quatro netos: a Gisele Fernanda, a Emanuelle 

Alessandra, Josephione Daniele e Cibele Paola. E cinco bisnetos. Então a toda família... 

Estive lá com eles no velório. Eu quero dar um grande abraço, dar os nossos sentimentos. 

Que Deus conforte o coração de cada um de vocês! E a gente deixa essa homenagem 

aqui na Casa pedindo um minuto de silêncio para a Dona Altina.” 

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

José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, só para esclarecer, a gente fala e, às 

vezes, não fala com objetividade o que realmente eu pretendo dizer. Embora matéria 

vencida, aprovada perfeitamente, mas eu só alerto, senhor presidente, que é também 

para nós, nossa Casa, sou da Mesa, que direito do Controle Interno de pedir informações 

sagrado e também dar informações, mas precisa fazer por escrito e embasado. Esse 

negócio de ir no DRH pedir senha, senha do sistema, não está na resolução. E vou ficar 

bem atento a isso, porque o que me parece que era a senha do sistema. Isso a lei não vai 
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permitir e eu também vou ficar atento. Eu, me desculpe falar isso, porque o que está por 

detrás disso é a senha do sistema. Isso não pode de jeito nenhum. Informações por 

escrito, por que, para que, o Controle Interno tem todo o direito e merece resposta, como 

nós aprovamos hoje aqui. Só apenas para esclarecer com objetividade o que se pretende. 

Obrigado!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Pode ficar tranquilo, 

vereador, pode ficar sossegado. A Casa, ela está aberta, qualquer setor aqui, para 

qualquer vereador tirar todas as informações. Inclusive você eu acho que é um dos 

vereadores mais atuantes aqui na Casa, que pesquisa tudo aqui dentro. Desde o dia que 

eu sentei na cadeira de presidente, o senhor costuma ir em todos os setores e ver se está 

tudo correto. E faça isso, continue fazendo isso mesmo. Eu quero que faça isso, até 

mesmo porque graças a Deus... a gestão minha está terminando, né, e graças a Deus 

não tive nenhum apontamento do Tribunal de Contas de nada, de nada irregular na Casa. 

O meu mandato de presidente da Câmara com transparência total, devolvendo para 

Prefeitura o valor recorde de dinheiro. Eu acho que é uma gestão transparente, com 

responsabilidade, graças a Deus, durante esses meus quase dois anos de presidente 

desta Casa. Então quero que investigue mesmo. Pode ir em todo setor, tira todas dúvidas 

que tiver e, se tiver algo errado, se quiser me trazer, pode me trazer que nós vamos 

consertar. Faça isso! Isso é bom para Casa e é por isso que nós estamos votando essa 

resolução, que vai ser mais um setor que vai poder fiscalizar servidores públicos e 

fiscalizar os vinte e um vereadores. Aqui, quanto mais transparência tiver... estiver, melhor 

é para a nossa Casa. Com a palavra a vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Pois é, senhor presidente, por isso mesmo que eu queria a 

Assessoria Jurídica aqui hoje: pela transparência.” 

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

6989/2020 – Requerimento 1389/2020, de autoria do vereador Robertinho da Padaria. 

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:- “Requerimento aprovado 

por unanimidade.”  

Em votação o Requerimento nº 1389/2020 constante do Processo nº 6989/2020, de 

autoria do vereador Robertinho da Padaria, incluso, já citado. Aprovado por 

unanimidade 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320030003000300038003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                              (ANAIS)                                              19 

CMSJC-001 – 71ª Sessão Ordinária – 29.10.2020 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  29.10.2020 

Às 20h01min encerrou-se o processo de votação. 

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

pedido de um minuto de silêncio, a pedido do vereador Wagner Balieiro e do vereador 

Marcão da Academia, pelo passamento dos senhores: senhora Altina Neta de Jesus da 

Silva e o senhor Ildemar Cavalcante Guedes.” 

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

póstuma à memória da senhora Altina Neta de Jesus Silva e do doutor Ildemar 

Cavalcante Guedes. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Nada mais 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 20h02min.-.-

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