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SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA 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), LINO BISPO (PL), SÉRGIO CAMARGO 

(PSDB), DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA (PSDB), VALDIR ALVARENGA (SD), 

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

HAYASHI (PSC), ZÉ LUIS (PSD), MANINHO CEM POR CENTO (SD), CYBORG 

(CIDADANIA), JULIANA FRAGA (PT), ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA), 

JOSÉ DIMAS (PSDB) e PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PSDB). 

 

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

BALIEIRO (PT) – 18 horas; DR. ELTON (MDB) – 18h01min; JUVENIL SILVÉRIO 

(PSDB) – 18h04min; e AMÉLIA NAOMI (PT) – 18h11min. 

 
 

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, moções, requerimentos, documentos 

diversos e ata 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, e assume a secretaria dos trabalhos a vereadora Juliana Fraga. 

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

sessão. Gostaria de deixar registrado, também, para o final da sessão, um minuto de 

silêncio pelo passamento do senhor Salvador Flauzino Pereira, é o pai da vereadora 
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Flávia, né, que faleceu. Deixo aqui meu sentimento à vereadora e toda sua família. Só 

deixar registrado que a vereadora Juliana está secretariando a Mesa Diretora. Com a 

palavra o vereador Professor Calasans Camargo.” 

O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Boa noite, senhor presidente, 

colegas vereadores e vocês que nos acompanham através da TV Câmara e da 

Internet. Venho trazer aqui uma importante notícia para comunidade ali do Jardim Pôr 

do Sol, dos Residenciais Mirante do Limoeiro I e II, também do Jardim Limoeiro: a 

escola localizada no Pôr do Sol, a Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Professora Maria Ofélia, vai ser agraciada com um prédio novo em breve. Acabou de 

sair aí uma licitação de construção. Essa escola é uma escola que a sua arquitetura, a 

sua construção é muito antiga, e ela destoa do padrão de qualidade, é bem diferente, é 

inferior ao padrão de qualidade geral das escolas de São José dos Campos em termos 

de construção, de instalações, que são escolas muito boas da nossa cidade. Na área 

hoje onde está situado o estacionamento e a quadra da escola, vai ser construída uma 

nova escola, e, no futuro, vai ser demolido o prédio antigo e aí o estacionamento e a 

quadra passa para o local onde funciona a escola atual. Portanto, essa comunidade 

desses locais que eu citei, que usufruem dessa escola, serão em breve, no início já do 

próximo ano, agraciados com um prédio, uma nova escola. Instalações do padrão que 

a nossa Secretaria de Educação acabou de construir uma escola de educação infantil, 

reformar lá a Ignês Sagula Fossá, do Jardim Limoeiro, que também atende essa região 

do Limoeiro, Pôr do Sol, Residenciais Mirante do Limoeiro I e II, já está entregue, já foi 

entregue, uma instalação de primeiro mundo, e agora, no ensino fundamental, a escola 

Maria Ofélia, tá? É assim que se faz uma política com qualidade, investindo em 

educação na nossa cidade de São José dos Campos. Parabéns, prefeito Felício 

Ramuth! Parabéns a toda equipe da Secretaria de Educação, secretária Cristine! 

Como presidente da Comissão de Educação da Câmara, me sinto muito honrado e 

muito orgulhoso com o padrão de qualidade das instalações, da merenda, que agora 

atende às famílias com as marmitex aí nesse período de pandemia que nós estamos 

vivendo, e todo o trabalho que está sendo feito durante a pandemia, com o ensino on-

line, os materiais também físicos para quem não tem a internet. Então é toda uma 

infraestrutura aí que está sendo disponibilizada para população. Obrigado!” 

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

vereador José Luís.” 

O vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, boa noite! Gostaria de solicitar um minuto 
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de silêncio, senhor presidente, por uma pessoa que, inclusive, foi funcionário aqui da 

nossa Casa, que vossa excelência conhece bem: o Marciano Alves Pereira. Falecido 

ontem. Então a gente manda aí os nossos sentimentos a toda família . E, lembrando o 

tempo que ele foi servidor dessa Casa, uma pessoa muito agradável, uma pessoa que 

conversava bastante com todos. Então mandar essa solidariedade e sentimentos à 

família dele. Obrigado!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “É, muito bem lembrado, 

Zé. Eu até ia comentar dele, mas, beleza, você já falou. Inclusive, ele foi meu 

motorista, foi meu motorista também, o Marciano. Gente boa, viu? Gente boa demais. 

Deixo aqui meus sentimentos a todos os seus familiares também. Suspenderemos a 

sessão por alguns instantes para organização da pauta aqui.” 

Os trabalhos são suspensos. 

Reaberta a sessão, continuando na presidência o vereador ROBERTINHO DA 

PADARIA, e reassume a secretaria dos trabalhos o vereador Marcão da Academia.  

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

sessão. Só deixando registrado que o Marcão da Academia assumiu... reassumiu os 

trabalhos de secretário da Mesa Diretora. Com a palavra o vereador José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, gostaria primeiramente que a votação 

fosse em bloco; e a inclusão de alguns documentos: as Indicações 3848 a 3855 e os 

Requerimentos 1391 a 1397. 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 de nos 

3848/2020 constante do Processo no 7030/2020, de autoria do vereador Wagner 

Balieiro, que solicita à Prefeitura serviços de poda da árvore localizada na rua 

Rosendo Silva, no 4, no bairro Primavera 1A; 3849/2020 constante do Processo no 

7031/2020, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que solicita à Prefeitura serviços 
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de melhorias e manutenção (nivelamento, cascalhamento e terraplanagem) da rua 

Dois de Julho, no bairro Santa Lúcia; 3850/2020 constante do Processo no 7033/2020, 

de autoria da vereadora Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal o envio de 

equipe para manutenção da guia da calçada localizada na rua dos Carvalhos (em 

frente ao no 138), no Jardim das Indústrias; 3851/2020 constante do Processo no 

7034/2020, de autoria da vereadora Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal 

enviar equipe para fiscalizar terreno baldio à rua Benedita Braga da Silva, no 1295, no 

Residencial Galo Branco; 3852/2020 constante do Processo no 7035/2020, de autoria 

da vereadora Dulce Rita, que solicita à Prefeitura supressão de uma árvore localizada 

à rua Airto Pelogia, em frente ao no 45, no Residencial Galo Branco; 3853/2020 

constate do Processo no 7036/2020, de autoria da vereadora Dulce Rita, que solicita à 

Prefeitura Municipal o envio de equipe técnica para realizar vistoria em córrego 

localizado à rua dos Balconistas, altura do no 34, no Parque Novo Horizonte; 

3854/2020 constante do Processo no 7037/2020, de autoria da vereadora Dulce Rita, 

que solicita à Prefeitura Municipal que providencie o retorno do nome da rua Antônio 

Pereira de Toledo para rua Antônio de Toledo Lima, no Buquirinha II; e 3855/2020 

constante do Processo no 7038/2020, de autoria da vereadora Dulce Rita, que solicita 

à Prefeitura Municipal implantar faixa de travessia de pedestres no cruzamento entre a 

avenida Antônio Ferreira Vinhas e avenida Agenor Alves dos Santos, em frente ao 

Mercado Galo Branco; e dos Requerimentos de nos 1391/2020 constante do Processo 

no 7024/2020, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura 

urgência no agendamento de cirurgia do quadril (colocação de prótese) para Andreza 

Cristina de Oliveira; 1392/2020 constante do Processo no 7025/2020, de autoria do 

vereador Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura urgência no agendamento de exame 

de endoscopia digestiva alta para Denise Aparecida de Oliveira; 1393/2020 constante 

do Processo no 7026/2020, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que requer à 

Prefeitura urgência no agendamento de exame de USG com doppler colorido venoso 

de 2 membros para Shirlei Silva dos Santos; 1394/2020 constante do Processo no 

7027/2020, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura urgência 

no agendamento de consulta com ortopedista para Jacenira Cecília Brito dos Santos; 

1395/2020 constante do Processo no 7028/2020, de autoria do vereador Wagner 

Balieiro, que requer à Prefeitura solicitação de urgência na avaliação de cirurgia 

ortopédica adulto (mãos) para Rosana de Fátima Andrade Lima; 1396/2020 constante 

do Processo no 7029/2020, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que requer à 
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Prefeitura urgência no agendamento de ultrassom de mamas para Adriana Martins de 

Araújo; e 1397/2020 constante do Processo no 7040/2020, de autoria da vereadora 

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

informações sobre a aplicação do art. 8º, da Lei Complementar Federal 173/2020. 

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

processo de votação da ata e das proposituras constantes do Expediente.” 

Passou-se ao processo de votação. 

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

sessão ordinária realizada no dia 27 de outubro de 2020 – 70ª 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 19h10min iniciou-se o processo de votação. 

Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a ata da sessão 

ordinária realizada no dia 27 de outubro de 2020. 

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

e os requerimentos constantes da pauta da sessão de hoje, 3 de novembro de 2020, 

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

os contrários que se manifestem.” 

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

contrária.” 

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

unanimidade.” 

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

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

Às 19h11min encerrou-se o processo de votação. 

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

agora... Ah, com a palavra a vereadora Juliana Fraga.” 

A vereadora JULIANA FRAGA:- “Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, 

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

Eu não podia deixar de falar hoje por uma situação que aconteceu no nosso país que é 

inaceitável. Inaceitável uma nova justiça ou injustiça. Hoje declararam, abriram uma 
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sentença como: estupro não culposo. Ou seja, um estuprador agora ele não tem 

intenção de estuprar. Então, eu vou falar, fazer questão aqui, porque é uma vergonha 

da Justiça brasileira. O estuprador que estuprou uma moça, Mari Ferrer, e toda essa 

injustiça que aconteceu. André Aranha, que é o estuprador, é o nome que tem que ser 

usado para ele. E assim, o advogado… Foi uma vergonha! Passou, está passando nas 

redes sociais um trecho da sessão e do advogado que fez chacota com a vítima, né, o 

advogado Cláudio Gastão da Rocha; o promotor e o juiz Rudson Marcos, de 

Florianópolis. É algo inaceitável. Realmente é... o estupro quando não há intenção de 

estuprar, então, isso não dá para aceitar. Então eu não podia deixar de falar. As redes 

sociais estão assim, pipocando esse fato, porque foi inaugurado agora esse novo… 

essa nova fala, né? Algo que realmente... Nós mulheres já passamos por tantas 

situações. O julgamento tem trechos na internet, a chacota que fizeram com essa 

pessoa, e agora inaugurado esse novo conceito de estuprador: que não tem a intenção 

de estuprar. Obrigado e boa noite! 

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

vereador Wagner Balieiro.” 

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

vereadores, venho a este microfone, na verdade, dando continuidade à fala da 

vereadora Juliana Fraga – com licença, só retirar a máscara – para dizer que é uma 

situação... Até inclusive postei no meu twitter também sobre esse assunto. Esse caso 

Mariana Ferrer ele é de uma indignação que está percorrendo o país todo, porque ali 

foi uma sucessão de coisas absurdas, de equívocos. Começa pelo advogado, começa 

pela postura também do juiz. O caso vai para o Conselho Nacional de Justiça, porque 

simplesmente foi dado uma decisão que não existe no Código Penal: estupro culposo. 

Algo que não tem em lugar algum isso e que mostra uma total falta de… assim, a 

palavra até foge aqui, né, porque é algo que totalmente não existe em lugar nenhum. E 

que visou ali fazer a humilhação da vítima num julgamento, aonde era para ela ter o 

apoio, ter o momento ali, né? Então foi algo assim, que é um escândalo, né? O vídeo 

está aí para todos verem. Se quiser entrar aí na internet, nas redes sociais, no twitter, 

está lá uma parte da sessão que foi primeiro apresentado pelo site The Intercept, e é 

uma... é algo assim, assustador a que ponto que a gente está chegando. Então 

quando a gente fala de Judiciário, e hoje eu tive um debate em que eu tive que falar 

também da questão do Poder Judiciário, as coisas precisam ter limites. E o Poder 

Judiciário também precisa começar a ter responsabilidade pelos atos que faz, porque 
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muitas vezes ali se faz o ato que quer, a decisão que quer, e as punições ou as 

responsabilidades em função do ato que o Poder Judiciário muitas vezes faz 

praticamente não existe, né. O máximo que acontece é uma aposentadoria forçada. É 

um absurdo, um escândalo num país com tantos problemas que nem o Brasil. Então 

toda a minha solidariedade também e indigna... solidariedade com a Ferrer e toda 

indignação em relação ao que está acontecendo, porque até vários... – você, vossa 

excelência que é ligado a time de futebol – todos os clubes de futebol estão fazendo 

notas manifestando indignação, posicionamento em relação a essa situação que é 

chocante, porque usou-se de um argumento que nem sequer existe no Código Penal.” 

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

vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Também venho aqui para me somar com a minha 

indignação sobre esse ‘estupro culposo’. Isso é um novo apelido para impunidade de 

alguma pessoa rica, né? É um novo apelido jurídico aí que inventaram aí para gente 

continuar na impunidade. Aliás, esse país é da impunidade mesmo. Você vê o que 

está acontecendo no Pantanal, na Amazonas, no Inpe. Está todo mundo com cara de 

felicidade. Então esse é o país da impunidade, do nonsenso, da loucura que acho que 

chegou... a que nós chegamos aqui na elegia da loucura mesmo. Então, venho aqui 

também... república dos loucos, retardados, dementes e que tais, né? E dos sem-

vergonhas também, né, por que não? Porque tudo isso é regido por um monte de sem-

vergonhas também. E eu também aqui, senhor presidente, quero deixar minha 

indignação aí. E falar um pouquinho do pai da Flávia, que faleceu no sábado. Eu tive a 

oportunidade de conviver com ele bastante anos. Foi uma pessoa muito querida na 

comunidade. Teve um trabalho dentro da Assembleia de Deus, lá em Eugênio de 

Melo, muito importante porque lá realmente as coisas são muito críticas em termos de 

violência, de tráfico e que tais também, e ele conseguiu tirar muita gente da rua e 

salvar muitas almas por lá. E eu sempre tive muito carinho. Engraçado que eu e a 

Renata, acho que por estarmos disputando o mesmo espaço com... político, né, isso 

nunca afetou nós, não. Isso até somou. A gente sempre se deu muito bem. Falar 

assim para Renata: que eu sinto muito porque nós perdemos um grande homem na 

nossa comunidade, que tinha um trabalho muito sério, uma responsabilidade mesmo 

com os menores e com o pessoal da sua igreja. Então eu queria deixar meus 

sentimentos aqui para a Flávia.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o 
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vereador Lino Bispo”. 

O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, eu quero, na noite de hoje, solicitar um 

minuto de silêncio. Eu não sei o sobrenome dele, mas o Marciano, que já foi 

funcionário dessa Casa.” 

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

Marciano Alves Pereira.” 

O vereador LINO BISPO:- “Marciano Alves Pereira. Não sei se alguém já tinha pedido, 

registrado, né? Que se aposentou, foi motorista da Câmara, não é? Mas essa questão 

que a vereadora Juliana levantou realmente é... é preocupante demais algumas 

situações que vêm acontecendo no nosso país. Eu não sei se alguém já ouviu falar de 

uma mulher estuprar homem. Só se for isso. Aí é não culposo porque nunca ouvimos 

falar de um homem ser estuprado pela mulher. Só falta isso, né, a lei colocar que esse 

estupro que não culposo é a mulher estuprando o homem. Mas eu estou muito 

preocupado também porque dia 11 o STF vai julgar uma ADIn absurda do partido 

PSOL, não é? Só falta o STF julgar essa ADIn de uma forma lamentosa, lamentável, 

né, para o nosso país. O PSOL querendo que as escolas comecem a formar as 

crianças dizendo que a questão do homem e da mulher é uma construção da 

sociedade e cada um pode ser o que ele quiser ser. Isso é um grande absurdo que 

realmente pode até, de repente, o STF também julgar que essa ADIn tem procedência 

e fazer essa aberração acontecer no nosso país. Seria o cúmulo do absurdo, né, uma 

situação dessa. Então é lamentável a Justiça nossa, infelizmente, sendo injusta com 

muitas situações que hoje vêm assim trazendo uma grande preocupação para as 

pessoas de bem, para as pessoas que têm realmente uma visão de uma sociedade 

organizada e isso seria uma afronta com o Criador, que desde o princípio criou homem 

e mulher. É os dois sexo. Não tem aí um meio-termo. A gente respeita a decisão de 

cada um. Cada um pode ser o que ele quiser ser, se quiser. Mas não pode querer 

implantar uma situação dessa para ser vivida e declarada no nosso país. Seria 

realmente um grande... um desastre, né, para nossa sociedade e para as pessoas de 

bem do nosso país.” 

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

vereador Dr. Elton.” 

O vereador DR. ELTON:- “Obrigado, senhor presidente! Vou tirar também a minha 

máscara aqui. Bom, a minha fala nesse momento é em relação a vários aspectos em 

relação ao que a gente está vendo aqui hoje, né? Primeiro: a realização de um trâmite 
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tão hediondo, que é isso em relação ao estupro que foi realizado, e agora colocando 

como sendo um quadro culposo, ou seja, sem intenção de que isso tenha acontecido. 

Isso não pode acontecer. E, por causa disso, a gente tem falado bastante sobre o 

posicionamento do Judiciário e juntamente com a fala do vereador Lino Bispo, que 

falou sobre a ADI, né, de que a... Ação Direta de Inconstitucionalidade, que fala que o 

Poder Legislativo, que foi eleito pelo povo, que determinou que a Ideologia de Gênero 

não poderia ser implantada nas escolas. Isso foi uma decisão em mais de seis mil 

cidades. E agora o PSOL resolve então fazer uma quebra desse... do que foi uma 

determinação pelo povo, por meio dos seus representantes, que é o Legislativo, e 

agora fala que é inconstitucional. E agora o Judiciário, então, quer fazer o papel do 

Legislativo. O único jeito de barrar esse tipo de coisa é se nós exigirmos que, ali, no 

meio dos deputados, seja colocado agora em pauta, antes do dia 11, o Projeto de Lei 

4754/2016, que altera a Lei de Responsabilidade, com a qual, se isso acontecer, né? 

Se esse tipo de coisa acontecer, o que nós podemos exigir é inclusive a perda ou 

impeachment desse representante que está ali no Supremo. Isso é extremamente 

importante. Então, eu acho que convém a gente trazer esse tipo de discussão porque 

a gente está vendo essa perda de força dos Poderes. São três Poderes, cada um com 

seu papel bem determinado. Então eu acredito que a gente precise estar atento sobre 

a ADI, sobre isso que aconteceu em relação ao estupro, e nós não podemos aceitar 

esse tipo de coisa. Muito obrigado!” 

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

vereador Cyborg.” 

O vereador CYBORG:- “Boa noite, presidente! Boa noite, vereadores! Com licença 

para retirar a máscara aqui. Venho a esse microfone, presidente, por dois motivos: 

primeiro para novamente declarar que esse vereador é a favor das famílias. E, se um 

projeto dessa magnitude vier aqui para a Câmara Municipal, o vereador votará contra, 

votará a favor das famílias, porque já declarei aqui a respeito da Ideologia de Gênero, 

que sou contra, e continuarei sendo contra, porque os meus valores são a família. 

Então quero aqui deixar bem claro porque várias pessoas agora nesse período 

eleitoral ficam falando que aqui na Câmara tem um projeto a ser votado sobre 

Ideologia de Gênero e até o prezado momento, vereadores, eu não vi nenhum tipo 

desse projeto na nossa pauta. Está sendo votado é a nível federal. Esse vereador, ele 

é contra a Ideologia de Gênero. O Dr. Elton, que me antecedeu aqui, deixou claro, né, 

também. Eu tenho certeza que a bancada e a maioria dos vereadores aqui são contra, 
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né? Então, quero reafirmar a posição do vereador Cyborg porque muita gente fica 

fazendo a mistura de alhos com bugalhos e a gente tem que deixar claro porque isso 

não está na pauta em São José dos Campos. Já foi falado há um tempo atrás. E volto 

aqui a reafirmar, presidente: sou contra. Se vier para essa Casa, votarei contra a 

Ideologia de Gênero. Agora, presidente, o outro assunto que me traz: no dia 1º de 

novembro faleceu o nosso amigo, seu Pedro Leite do Prado, pai do Alex Prado da 

Casa da Acolhida, onde a família toda estava com Covid. O seu Pedro não aguentou, 

faleceu dia 1º. O Alex está se recuperando, ainda está entubado, mas já está na casa 

dele. A sua mãe também já saiu do hospital. Porque a família toda, né, ali... uma 

grande parte da família pegou o Covid e o seu Pedro não aguentou. Ele tinha feito uma 

cirurgia dois meses atrás e pegou o Covid agora recentemente e não aguentou. E o 

Alex é um guerreiro, sua mãe também está lá. As nossas orações aqui, tenho certeza 

que os fluídos estão chegando aí na sua casa, Alex, não só para você, mas para toda 

a família e para todas as pessoas que estão se recuperando dessa doença maldita, Dr. 

Elton. Desculpa falar assim, mas desta doença maldita porque a gente vê o sofrimento 

que as pessoas estão e o grande problema é depois, é o pós. É a recuperação, é o 

lado psicológico. E nós estamos aqui para ajudar as famílias e as pessoas. Então eu 

gostaria de solicitar um minuto de silêncio. E torcer bastante para que o Alex consiga 

também sair dessa, tá bom? Que Deus abençoe!” 

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

vereador Dr. Elton.” 

O vereador DR. ELTON:- “Obrigado, senhor presidente! Só queria agradecer também 

a todos que puderam apoiar aí na moção, né? Eu coloquei nessa Casa duas moções: 

uma é a 79 de 2020; a outra, 80 de 2020. A 79/2020 trata de um manifesto de repúdio 

exatamente contra a ADI 5668. E eu agradeço a todos. E essa moção será 

encaminhada aí ao presidente do STF, Luiz Fux, e também ao presidente da Câmara 

dos Deputados e aos deputados da nossa região que precisam estar cientes do 

repúdio sendo realizado aqui por parte de todos nós. Além disso, a moção de número 

80/2020, ela manifesta o nosso apoio. Aí, ao contrário, o apoio ao deputado Sóstenes 

Cavalcante que foi o deputado que acabou instituindo a propositura aí do Projeto de 

Lei 4754, que é o projeto que fala sobre a responsabilidade, a Lei de Responsabilidade 

aí, exatamente, que precisa ser votada para se impedir a tramitação da ADI nesse 

momento. Então, muito obrigado!” 

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

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320030003000310030003A00540052004100, 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)                                              11 

CMSJC-001 – 72ª Sessão Ordinária – 03.11.2020 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  03.11.2020 

vereador Valdir Alvarenga”. 

O vereador VALDIR ALVARENGA:- “Então, senhor presidente, só pra lembrar os 

colegas vereadores de que esse projeto que proíbe a Ideologia de Gênero no território 

joseense é de autoria deste vereador e se encontra nessa Casa aqui tramitando e 

creio que oportunamente nós teremos aí, então, a chance, o momento, de nós nos 

aprofundarmos e até aprovar esse projeto aqui na cidade de São José dos Campos, e 

ser, portanto, acho que a primeira cidade do Vale do Paraíba a determinar que nas 

escolas públicas de nossa cidade jamais poderá permitir a prática da Ideologia de 

Gênero. Então fica aqui o lembrete para os colegas vereadores que essa Casa já tem, 

inclusive, esse projeto tramitando aqui, de autoria deste vereador.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com certeza terá o 

apoio também... o meu apoio, pode ter certeza disso. Passaremos agora, então, a um 

minuto de silêncio, a pedido dos vereadores Robertinho da Padaria, vereador José 

Luís e vereador Cyborg, pelo passamento senhor Salvador Flauzino Pereira, Marciano 

Alves Pereira e Pedro Leite do Prado.” 

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

póstuma à memória do senhor Salvador Flauzino Pereira, do senhor Marciano Alves 

Pereira e do senhor Pedro Leite do Prado. 

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 

19h29min.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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