
 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                              (ANAIS)                                             1 

CMSJC-001 – 73ª Sessão Ordinária – 05.11.2020 
 

 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  05.11.2020 

 

 

SEPTUAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA 

QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 17h56min, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, 

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

vereadores: JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), ZÉ LUÍS (PSD), WALTER HAYASHI (PSC), 

JOSÉ DIMAS (PSDB), ROBERTO DO ELEVEN (PSDB), FLÁVIA (REPUBLICANOS), 

SÉRGIO CAMARGO (PSDB), ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA), MARCÃO DA 

ACADEMIA (DEMOCRATAS) e PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PSDB). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vereadores, nos seguintes horários: LINO BISPO 

(PL) – 18h01min; DULCE RITA (PSDB) – 18h01min; MANINHO CEM POR CENTO (SD) 

– 18h03min; AMÉLIA NAOMI (PT) – 18h04min; DR. ELTON (MDB) – 18h04min; VALDIR 

ALVARENGA (SD) – 18h06min; DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA (PSDB) – 

18h09min; WAGNER BALIEIRO (PT) – 18h11min; CYBORG (CIDADANIA) – 18h21min; 

JULIANA FRAGA (PT) – 18h31min; e ESDRAS ANDRADE (PODEMOS) – 18h42min. 

 

 

Às 17h56min, havendo número regimental, o senhor presidente, vereador ROBERTINHO 

DA PADARIA, invocando a proteção de Deus e lembrando que todo poder emana do 

povo, declara aberta a presente sessão ordinária, dedicada à ORDEM DO DIA, cuja pauta 

da Ordem do Dia passa a fazer parte integrante dos anais desta sessão, ao final anexada 

e rubricada pelos membros da Mesa. 

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

presentes que, nos termos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma 

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

Os trabalhos são suspensos. 

Reaberta a sessão, continuando na presidência o vereador ROBERTINHO DA PADARIA. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Reaberta a presente 
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sessão. Com a palavra o vereador José Dimas.” 

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

que nos acompanha pelas redes sociais e também servidores desta Casa! Senhor 

presidente, solicito a supressão da leitura de todos os processos constantes na pauta de 

hoje por ser de conhecimento de todos os vereadores. Solicito, ainda, o adiamento, por 

uma sessão, de dois processos, passarei a mencioná-los: de autoria do vereador Wagner 

Balieiro, o Processo 5856/2016, cujo PL é o 121 de 2016; e, de autoria do Professor 

Calasans Camargo, o Processo 6681/2020 – Projeto de Lei 266 de 2020. Senhor 

presidente, solicito, ainda, a inclusão para leitura, de autoria do vereador Juvenil Silvério, 

o Processo 7056/2020 – Projeto de Lei 285 de 2020. Solicito para... inclusão para 

deferimento do Processo 7045/2020 – Requerimento 1398/2020, de autoria da vereadora 

Flávia Carvalho; e a inclusão para votação de dois processos: de autoria do Walter 

Hayashi, o Processo 4816/2020 – Projeto de Lei 173/2020; de autoria dos vereadores 

Amélia Naomi e Wagner Balieiro, o Processo 7058/2020 – Requerimento 1399 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 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; e do Projeto de Lei nº 

266/2020 constante do Processo 6681/2020, de autoria do vereador Professor Calasans 

Camargo, que denomina de Professora Ana Maria Candido, a Piscina localizada no 

Centro Esportivo Casa do Jovem; e, ainda, o pedido de inclusão para leitura do Projeto de 

Lei nº 285/2020 constante do Processo nº 7056/2020, de autoria do vereador Juvenil 

Silvério, que altera a Lei nº 6.354, de 10 de julho de 2003, que “Dispõe sobre os serviços 

de capina, limpeza, construção, reconstrução ou reforma de muro, mureta, passeio, guias, 
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demolição, reforma e pinturas de prédios”, e dá outras providências; o pedido de inclusão 

para deferimento do Requerimento nº 1398/2020 constante do Processo nº 7045/2020, de 

autoria da vereadora Flávia, que solicita Licença Nojo da sessão ordinária realizada no dia 

3 de novembro de 2020; e o pedido de inclusão para votação do Requerimento nº 

1399/2020 constante do Processo nº 7058/2020, de autoria da vereadora Amélia Naomi e 

do vereador Wagner Balieiro, que requer a confecção do Diploma de Cidadã Joseense a 

ser concedido à senhora Zenilda Almeida de Lucena; e do Projeto de Lei nº 173/2020 

constante do Processo nº 4816/2020, em tramitação ordinária para apreciação em turno 

único, de autoria do vereador Walter Hayashi, que denomina a área verde localizada entre 

a rua Raposo Tavares, rua Domingos Jorge Velho e rua Benedito da Silva Ramos, no 

Jardim Nova América, de Área Verde Andorinha. 

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

Professor Calasans Camargo.” 

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

noite vocês que nos assistem e nos acompanham através da internet e da TV Câmara! O 

processo... nosso PL, cujo Líder de Governo, o vereador José Dimas, pediu o adiamento, 

se refere a um projeto de lei de nomeação da piscina do poliesportivo da Casa do Jovem, 

a denominação da professora Ana Cândido... Ana Maria Cândido, né? Nós... Foi pedido o 

adiamento. Na terça-feira, no Pinga-Fogo, nós vamos fazer uma fala sobre esse assunto, 

tá? Eu peço aí desculpas às pessoas aí que aguardavam essa votação, e na terça-feira a 

gente vai explicar melhor esse assunto. Muito obrigado e boa noite!” 

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

José Luís.” 

O vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, boa noite! Boa noite aos demais vereadores! 

Senhor presidente, eu solicito o adiamento, por uma sessão, do processo de minha 

autoria, Processo 738/2020 – Projeto de Lei 16/2020.” 

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

verbal do vereador José Luís. 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 Zé Luís, o Plenário, consultado, aprovou 
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por unanimidade o pedido de adiamento, por uma sessão, do Projeto de Lei nº 16/2020 

constante do Processo nº 738/2020, de sua autoria, 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. 

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

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

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 7056/2020 – Projeto de Lei nº 

285/2020, de autoria do vereador Juvenil Silvério, altera a Lei nº 6.354, de 10 de julho de 

2003, que ‘Dispõe sobre os serviços de capina, limpeza, construção, reconstrução ou 

reforma de muro, mureta, passeio, guias, demolição, reforma e pinturas de prédios’, e dá 

outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Obras – Rito Ordinário – Término do 

prazo para emendas: 19/11/2020. Processo nº 7045/2020 – Requerimento nº 1398/2020, 

de autoria da vereadora Flávia, solicita Licença Nojo dessa Sessão Ordinária realizada no 

dia 3 de novembro de 2020.” 

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

os processos da leitura do dia de hoje.” 

Passou-se ao processo de discussão.  

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

votação dos processos constantes da Ordem do Dia.” 

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

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 171/2020 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

4814/2020, de autoria do vereador Walter Hayashi, que denomina a área verde localizada 

entre a avenida Anchieta, rua Domingos Jorge Velho e rua Raposo Tavares, no Jardim 

Nova América, de Área Verde Sabiá-laranjeira. 

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

4814/2020 – Projeto de Lei 171/2020, 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 se manifestem.”  

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

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

unanimidade.” 

Às 18h48min iniciou-se o processo de votação. 

Em votação o Substitutivo no 1. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 172/2020 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

4815/2020, de autoria do vereador Walter Hayashi, que denomina a área verde localizada 

entre a rua Fernão Dias, Praça Nossa Senhora de Fátima e a rua Pascoal Moreira, no 

Jardim Nova América, de Área Verde Seriema. 

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

4815/2020 – Projeto de Lei 172/2020, 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 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 173/2020 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

4816/2020, incluso na pauta, de autoria do vereador Walter Hayashi, que denomina a 

área verde localizada entre a rua Raposo Tavares, rua Domingos Jorge Velho e rua 

Benedito da Silva Ramos, no Jardim Nova América, de Área Verde Andorinha. 

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

4816/2020 – Projeto de Lei 173/2020, 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 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 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o... Em 
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votação o Processo 7058/2020, de autoria do vereador... do Requerimento nº 1399/2020, 

de autoria da vereadora Amélia Naomi e do vereador Wagner Balieiro. 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:- “Requerimento aprovado 

por unanimidade. 

Em votação o Requerimento nº 1399/2020 constante do Processo nº 7058/2020, de 

autoria da vereadora Amélia Naomi e do vereador Wagner Balieiro, incluso na pauta, já 

citado. 

Foi deferido de plano o Requerimento nº 1398/2020 constante do Processo nº 

7045/2020, de autoria da vereadora Flávia, incluso na pauta, já citado. 

Às 18h50min encerrou-se o processo de votação. 

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 18h50min.-.-

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