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SEPTUAGÉSIMA SÉTIMA 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: CYBORG (CIDADANIA), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), ZÉ LUÍS (PSD), DR. 

ELTON (MDB), LINO BISPO (PL), ESDRAS ANDRADE (PODEMOS), MANINHO CEM 

POR CENTO (SD), DULCE RITA (PSDB), JOSÉ DIMAS (PSDB), MARCÃO DA 

ACADEMIA (DEMOCRATAS), ROBERTO DO ELEVEN (PSDB), SÉRGIO CAMARGO 

(PSDB), JULIANA FRAGA (PT) e ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA). 

 

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

DIÉ DE ALVARENGA (PSDB) – 18h02min; WAGNER BALIEIRO (PT) – 18h04min; 

AMÉLIA NAOMI (PT) – 18h05min; WALTER HAYASHI (PSC) – 18h07min; VALDIR 

ALVARENGA (SD) – 18h15min; PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PSDB) – 

18h19min; e FLÁVIA (REPUBLICANOS) – 18h29min. 

 

 

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:- “Quero só, vereador Dimas, 

primeiro registrar só a presença, aqui no Plenário, do pastor eleito. Seja bem-vindo, pastor 

Marcelo Garcia, né? Pastor, então, eleito aí pelo PTB. Seja muito bem-vindo a essa Casa! 

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! Também 
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saudar o novo vereador eleito, Garcia, pastor Garcia. Senhor presidente, gostaria de 

solicitar a supressão da leitura de todos os processos da pauta de hoje por serem de 

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

seguintes processos: Processo 5856/2016 – PL 121 de 2016, de autoria do vereador 

Wagner Balieiro; ainda o Processo 6370/2020 – Projeto de Lei 258/2020, de autoria do 

vereador José Luís. E também, senhor presidente, gostaria de solicitar a inclusão para 

leitura do Processo 7227/2020 – Projeto de Lei 289/2020, de autoria do Poder Executivo; 

e a inclusão para votação do Processo 6687 de 2020 – Projeto de Decreto Legislativo 19, 

de autoria... 19/2020, de autoria do vereador Walter Hayashi. Eram esses os nossos 

pedidos, senhor presidente. Obrigado!” 

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 

258/2020 constante do Processo 6370/2020, de autoria do vereador Zé Luís, que institui e 

inclui no Calendário Oficial de Festas e Comemorações do município de São José dos 

Campos o dia do Advogado Condominial, a ser comemorado no dia 24 de abril; e, ainda, 

o pedido de inclusão para leitura do Projeto de Lei nº 289/2020 constante do Processo nº 

7227/2020, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei nº 1.566, de 1º de setembro 

de 1970, que “Institui o Código Administrativo da Estância de São José dos Campos e dá 

outras providências.”; e a inclusão para votação, em tramitação ordinária para apreciação 

em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 19/2020 constante do Processo nº 

6687/2020, de autoria do vereador Walter Hayashi, que concede o Título de Cidadão 

Joseense ao senhor Iwao Kikko. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra vereador 
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José Luís.” 

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

Gostaria também de saudar o vereador eleito Marcelo Garcia. Seja bem-vindo a essa 

Casa! Bom trabalho para você e para toda sua equipe! Senhor presidente, solicito o 

adiamento, por uma sessão, do Processo 738/2020 – Projeto de Lei 16/2020. É um 

projeto de lei de minha autoria. Muito obrigado!” 

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

verbal do vereador José Luís. 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 Zé Luís, o Plenário, consultado, aprovou 

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:- “Informo a todos os 

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

simbólica. Solicito ao vereador Marcão da Academia que faça a leitura dos processos 

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 do processo incluso, a saber: “Processo nº 7227/2020 – Projeto de Lei nº 

289/2020, de autoria do Poder Executivo, altera a Lei nº 1.566, de 1º de setembro de 

1970, que ‘Institui o Código Administrativo da Estância de São José dos Campos e dá 

outras providências’. Comissões: Justiça, Economia e Planejamento Urbano – Rito 

Urgente - Término do prazo para emendas: 26/11/2020”. 

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

apenas esses processos da leitura do dia de hoje.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Suspenderemos a sessão 

por... Com a palavra o vereador José Dimas.” 
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O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, gostaria de incluir uma solicitação. Eu 

pedi para leitura, mas também para votação do projeto do Poder Executivo, o Processo 

7227/2020 – Projeto de Lei 289 de 2020. Então para leitura e votação. 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 inclusão para votação do Projeto de Lei nº 

289/2020 constante do Processo nº 7227/2020, de autoria do Poder Executivo, já citado, 

em regime de urgência para apreciação em turno único.  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Suspenderemos a sessão 

por alguns instantes para organização da pauta.” 

Os trabalhos são suspensos.  

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

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

sessão. Enquanto aguardamos, então, os pareceres dos processos para votação, 

passaremos ao processo do Grande Expediente, conforme acordo de liderança. Então 

pode ser. Com a palavra o vereador José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, apenas para solicitação de inclusão para 

leitura de um PDL do vereador Wagner Balieiro, o Processo 7228/2020, cujo PDL é o 20 

de 2020. E também a votação, de autoria do vereador Dilermando Dié, o processo 

7168/2020 – Projeto de Lei 288 de 2020. Obrigado, senhor presidente!” 

Neste momento, assume ad hoc a secretaria dos trabalhos a vereadora Amélia Naomi. 

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.” 

A senhora secretária ad hoc, vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Nenhum voto contrário, senhor 

presidente.” 

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

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

aprovou por unanimidade o pedido de inclusão para leitura do Projeto de Decreto 

Legislativo nº 20/2020 constante do Processo nº 7228/2020, de autoria do vereador 

Wagner Balieiro, que dispõe sobre a concessão de Medalha Mérito Legislativo à Paróquia 

São Sebastião, localizada no bairro Vila Industrial, na Diocese de São José dos Campos, 

pelos 50 (cinquenta) anos de relevantes serviços prestados à comunidade joseense; bem 

como o pedido de inclusão para votação, em tramitação ordinária para apreciação em 

turno único, do Projeto de Lei nº 288/2020 constante do Processo nº 7168/2020, de 

autoria do vereador Dilermando Dié de Alvarenga, que denomina a avenida 6, localizada 

no Loteamento Mirante Cambuí, de Avenida Geraldo Majella Miranda. 

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

Walter Hayashi.” 

O vereador WALTER HAYASHI:- “Senhor presidente, é apenas para pedir um minuto de 

silêncio a um grande amigo que se foi no dia de hoje, o Leopoldo Henrique Kerber. Ele 

era filho da ex-atleta de vôlei da Associação Esportiva São José. Hoje morando lá em 

João Pessoa. Veio a óbito. E peço esse minuto de silêncio em sua homenagem.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Peço à vereadora Amélia 

que faça a leitura dos processos novos para ciência dos vereadores, por favor!” 

A seguir, a senhora secretária ad hoc, vereadora Amélia Naomi, procede à leitura do 

processo incluso, a saber: “Processo 7228/2020 – 9096/2020 – 19/11/2020, 18... 

protocolado... Ah, não preciso, desculpa! Tá bom. Só repetindo aqui: Processo 7228/2020 

– Projeto Decreto Legislativo 20/2020, autoria vereador Wagner Balieiro, dispõe sobre a 

concessão de Medalha Mérito Legislativo à Paróquia São Sebastião, localizada no bairro 

Vila Industrial, na Diocese de São José dos Campos, pelos 50 (cinquenta) anos de 

relevantes serviços prestados à comunidade joseense. Comissão de Justiça – Rito 

Ordinário – Término do prazo para as emendas: 3/12/2020.” 

Passou-se ao horário destinado ao Grande Expediente. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Inscrito, então, para falar 

no Grande Expediente, a vereadora Amélia Naomi, com o tempo de 25 minutos.” 

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

Regimento Interno) a oradora inscrita, vereadora Amélia Naomi, pelo prazo regimental de 

25 minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, a vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Boa noite a todos! É... Como a Câmara vai 

agora... está dando os pareceres no projeto, quero aqui, então, nesses minutos agradecer 

os meus 5 mil... 2 mil... Por favor, só um minuto! Os sonhos não envelhecem. Meu 

mandato estará muito aberto a todos aqueles que lutam, que acreditam e confiam num 

trabalho que tem como alicerce o sonho de uma sociedade mais humana com justiça e 

solidariedade. Gratidão a todos e a todas joseenses! Muito obrigada! Foram 5.240 votos 

para gente continuar na luta por direitos em São José! Pode passar, por favor!” 

Neste momento, passou-se à apresentação de slides. 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Na zona eleitoral 412, eu tive 1.814 votos; na zona 

eleitoral 411, na zona leste, 1.566 votos; na zona eleitoral 127, oeste e sudoeste, 1.247; e 

também na 282, na norte/Eugênio de Melo/São Francisco, 613 votos. Do lado, algumas 

imagens da campanha que a gente, no dia a dia... Também quero aqui agradecer a todos 

que fizeram a minha campanha, participaram de forma coletiva. Pode passar, por favor! 

Essa aqui é a última foto que eu acabei também colocando – aliás, não só eu, o Wagner, 

a Vanda, todos do Partido dos Trabalhadores – essa foto do último dia: ‘Lutamos o bom 

combate. Obrigado a você, mais uma... das 35 mil pessoas que compartilhou de nossos 

sonhos! Cuide-se bem, fique bem!’ Então, essa aqui foi a nossa última... do Wagner e da 

Vanda, colocando o resultado. Do lado, nós temos várias fotos, ali na Praça Afonso Pena, 

com a Vanda, com o Wagner, da nossa grande atividade de quase todos os sábados. 

Pode passar. Também aqui, está aqui a nossa vereadora Juliana Fraga, eleita. Do lado, 

os nossos candidatos. Então, está aqui o Luís Carlos Lima; o Valdir Martins, que é o 

Marrom; o Lin Fernandes; o Zé Carlos; o Carlinhos Tiaca; – pode passar – Lúcia Galvão; 

Luciana Leite; o Manoel; Marcelo Iglesias; Marcelo Ribeiro; Eduardo Pereira; – pode 

passar – Oriana; Professor Paulo César; Romildo Negromonte; Thiago Serpa; Tião de 

Areia; Sebastião Vela, aliás que ficou... acompanhou o Wagner em todas as agendas 

externas, né, Wagner? Albertina Penna; Velloso; Bia Galvão junto com André Serena, que 

foi uma campanha coletiva; Éden Prata; José Lopes Dinho; Eliane do Banhado; – pode 

passar – Horácio Ribeiro; Edson; Daniela Barreto; William Rezende; Valdir Altos de 

Santana, Antônio Wilson; e a Professora Carmem Padilha, já petista com Boulos. Pode 

passar, por favor! Essas eleições têm um recorde de pessoas trans eleitas para Câmara 

de Vereadores. Isso saiu na Rádio Senado. Também uma outra manchete importante: 

‘Gênero e Raça. Vereadoras negras e trans estão entre as candidaturas mais votadas nas 

treze capitais.’ Pode passar. Aqui a nossa candidata, que infelizmente não foi eleita, a 

sexta candidata mais votada da cidade. Ela teve 5.667 votos e ela continua seguindo na 
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luta por uma São José educadora e feminista. Então, eu quero aqui homenagear a nossa 

companheira do PSOL, que não foi eleita, mas fez um belíssimo trabalho. Poderia estar 

aqui na Casa, né, se tivéssemos feito juntos a proposta que o Wagner fez. Seria com 

certeza uma brilhante, e será porque eu tenho certeza que ela virá na próxima, uma 

grande vereadora aqui em São José dos Campos. Aqui do lado tem a Carol, que está 

eleita, a primeira vereadora negra da história de Curitiba, também do Partido dos 

Trabalhadores. Do lado: ‘Histórico! Mulheres negras do mandato coletivo Teremos... são 

eleitas’ – na Câmara lá de... Rio Grande do Sul. Embaixo, uma candidata importantíssima, 

de uma família que tem história revolucionária no Brasil, Maria Marighella. Atriz, gestora 

cultural, foi eleita na Bahia. Aqui também é o Poder das Trans: Lins Roballo é eleita a 

primeira mulher trans negra em São Borja, no Rio Grande do Sul. E a Negra no Poder, 

que é a jornalista, feminista, antirracista, Laura Sito, eleita vereadora em Porto Alegre. 

Pode passar. Aqui também uma candidata muito importante, eleita aqui em Taubaté. Ela 

é professora, a Talita Cadeirante, a mulher mais votada na Câmara de Vereadores de 

Taubaté. Fiz, inclusive, uma live com ela. Uma estudante, superaguerrida. E a segunda, 

que está aqui, que é ‘Pretas no Poder’, acho que todo mundo está acompanhando, hoje, 

pelas redes sociais, pelos jornais, que é a primeira vereadora, Maria Lúcia Martins, de 

Joinville, que infelizmente ela é alvo de ataque racista. Ela já registrou um BO, um Boletim 

de Ocorrência. Ela teve 3.126 voto, é a sétima mais votada da cidade. E ela já está 

sofrendo racismo. E, aliás, dentro da rede social, do racismo, eles colocaram o seguinte: 

‘Agora só falta a gente matar ela e entrar o suplente que é branco’. Dizia em uma das 

mensagens. Então bem claramente, porque o suplente dela é branco, o rastros escrito aí 

de uma concepção que infelizmente foi predominante e está mudando agora no Brasil. 

Também tem aqui a Isabella Carvalho, a primeira mulher trans eleita na história, em 

Limeira. Filipa Brunelli, também trans, feminista, eleita primeira vereadora travesti de 

Araraquara. Aqui é preta no poder! Olha que cabelão lindo! A mais votada da cidade, 

Maiara, é eleita vereadora de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. E o Poder das Trans, a 

Regininha faz história e se torna a primeira trans eleita, vereadora do Rio Grande do Sul. 

E eu quero aproveitar para... quando a gente denuncia aqui o problema da vereadora Ana 

Lúcia, que está sendo ameaçada pelo fascismo, anunciar... Pode passar. Amanhã inicia a 

Campanha dos 21 dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a mulher. Essa é uma 

campanha que no Brasil é 21 dias, mas no mundo é 16 dias. E esta campanha contra a 

violência começou em 91, quando infelizmente teve um massacre em Montreal. E aí os 

homens também se manifestaram contra aquela violência. Então, nós temos um 
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calendário dos 16 dias no mundo inteiro contra a violência às mulheres. E aqui no Brasil 

foi incluído 21 dias porque nós iniciamos no dia de amanhã, pela questão das mulheres 

negras. Então, quero aqui encerrar, agradecendo os meus 5.240 votos, para que a gente 

tenha aqui uma cidade com todos os direitos: das mulheres, dos negros, dos 

trabalhadores, das minorias e da população que está aí no dia a dia. Muito obrigada!” 

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

Juvenil Silvério.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, eu quero apenas aproveitar esse 

microfone e cumprimentar as mulheres empreendedoras do nosso Brasil que hoje, dia 19 

de novembro, é o Dia Internacional das Mulheres Empreendedoras. E, no estado de São 

Paulo, um dado muito importante: que, de 2019 para 2020, cerca de 18% de novas 

empresas, lideradas por mulheres, foram abertas no nosso estado. Então, isso é um dado 

muito importante, e demonstra a capacidade, o gerenciamento e a força da mulher 

brasileira hoje empreendendo em todos os campos do nosso país. Parabéns mulheres 

empreendedoras do nosso Brasil!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Suspenderemos a sessão 

por mais alguns instantes para organização da pauta.” 

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. Quero só cumprimentar, agora eleito, então, o Roberto Chagas, né? Parabéns aí 

pelo PL! Seja bem-vindo, viu? Com a palavra o vereador Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, eu quero também nesta noite 

cumprimentar agora o então vereador eleito do Partido Liberal, Roberto Chagas, que fez 

uma primeira tentativa na eleição passada, fez 1.584 votos, e hoje foi um dos vereadores, 

quinto – né, vereador? – mais votado. Sexto mais votado na cidade. Então realmente tem 

que se dar os parabéns pelo trabalho brilhante que, posso dizer, vossa excelência fez na 

região norte, que atingiu quatro mil oitocentos e alguma coisa de votos, né? Então, foi 

uma brilhante votação. A população da região Norte está de parabéns porque o Roberto é 

um vereador, com certeza, muito combatente, muito comprometido com o problema da 

sociedade, da comunidade, né? Ele é um representante nato. Então, parabéns, vereador! 

Parceiro do vereador Lino Bispo nesta Casa a partir do ano que vem. Mas, senhor 

presidente, eu queria só destacar que hoje, hoje é o dia da Bandeira Nacional. Bandeira 
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que quantas vezes, na escola, a gente cantava o Hino da Bandeira. E quem de nós não 

se lembra, né? ‘Salve, lindo pendão da esperança! Salve, símbolo augusto da paz! Tua 

nobre presença é lembrança. A grandeza da Pátria nos traz. Recebe o afeto que se 

encerra em nosso peito juvenil. Querido símbolo da terra. Terra amada do Brasil! Em teu 

seio formoso ‘retras’. Este céu de puríssimo azul. A verdura sem par destas matas. E o 

esplendor do Cruzeiro do Sul. Recebe o afeto que se encerra. Em nosso peito juvenil. 

Querido símbolo da terra. Da amada terra do Brasil! Contemplando o teu vulto sagrado. 

Compreendemos o nosso dever; E o Brasil, por seus filhos amado. Poderoso e feliz há de 

ser. Recebe o afeto que se encerra. Em nosso peito juvenil. Querido símbolo da terra.  

De terra amada do Brasil! Sobre a imensa Nação Brasileira. Nos momentos de festa ou 

de dor, paira sempre, sagrada bandeira. Pavilhão da justiça e do amor! Recebe o afeto 

que se encerra. Em nosso peito juvenil. Querido símbolo da terra. Da amada terra do 

Brasil!’ A bandeira do Brasil, ela... inúmeras vezes ela é hasteada no mundo, foi muito 

hasteada na Fórmula 1 pelo nosso ídolo Ayrton Senna, na seleção brasileira, então é com 

certeza um símbolo muito querido. Pena que é esquecido hoje nas escolas, nas 

instituições, de lembrar as cores da nossa Bandeira, que é o verde, o amarelo, o azul e o 

branco. Então, parabéns a nós brasileiros que celebramos hoje o Dia da Bandeira!” 

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

Juvenil Silvério”. 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, apenas para justificar a todos 

aqueles que nos assistem pela TV Câmara, pelas redes sociais, nós estamos até esse 

momento, 21h23min, porque nós tínhamos o desejo de votar um projeto de grande 

importância no que diz respeito à segurança, no que diz respeito ao consumo excessivo 

de bebidas alcoólicas, principalmente para..., aos jovens, adolescentes, àqueles que 

infelizmente frequentam os fluxos e os pancadões no nosso município. Identificando, 

então, uma das... um dos alvos seria, por exemplo, regrar, criar uma regra específica de 

horário de funcionamento para as adegas do nosso município, e nós sabemos que são 

lugares onde esses jovens, essas crianças acabam consumindo... comprando e 

consumindo esse tipo de bebida, prejudicando as famílias, indo noite adentro, muitas 

vezes até atravessando a madrugada, pelos fluxos e pancadões que acontecem. E esse 

projeto veio, então, pelo prefeito Felício Ramuth, sensível e observando àquilo que a 

sociedade, durante a campanha eleitoral, acabou pedindo para ele como apoio nesse 

sentido. Rapidamente, a assessoria técnica da Prefeitura elaborou esse projeto. Entende 

como sendo importante para que regrando... não é deixando de existir! ...regrando o 
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horário de atendimento desses estabelecimentos, evitando que nas noites e nas 

madrugadas fiquem abertas e vendendo bebida alcoólica, principalmente às nossas 

crianças e nossos jovens. Infelizmente, o projeto... até agora nós não conseguimos obter 

o parecer de uma membra de uma comissão e isso infelizmente prejudicou, na noite de 

hoje, a votação desse projeto. Eu peço aí aos telespectadores, àqueles que pediram ao 

prefeito Felício durante a campanha, que tenham um pouco de calma. Em breve, 

votaremos esse projeto em benefício das famílias, em benefício dos jovens, em benefício 

do sossego público. Obrigado, presidente!” 

Passou-se ao processo de discussão.  

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

processos constantes da Ordem do Dia.” 

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

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 289/2020 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

7227/2020, incluso na pauta, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei nº 1.566, de 

1º de setembro de 1970, que “Institui o Código Administrativo da Estância de São José 

dos Campos e dá outras providências.” 

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

7227/2020 – Projeto de Lei 289/2020, de autoria do Poder Executivo. Informo aos 

senhores vereadores que esse processo encontra em prazo de emenda. Consulto aos 

nobres vereadores se abrem mão do prazo de emenda.”  

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Sem manife... Oi?”  

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

vereadora Juliana Fraga.” 

A vereadora JULIANA FRAGA:- “Senhor presidente, boa noite! Boa noite, senhores 

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

pela internet! Esse projeto... Eu também acho que é de extrema importância a discussão, 

principalmente em relação a fluxos, pancadões que acontecem em todos os bairros, em 

todas as regiões da nossa cidade, independente de adega ou não. Acontece que nós 

chegamos... esse projeto chegou às dezesseis e quarenta e seis nessa Casa, hoje. E não 

dá para gente votar um projeto assim, na pressa, mesmo porque a própria Assessoria 

Jurídica da Câmara deu um parecer contrário em algumas... alguns artigos ali, alguns 

parágrafos. Então, eu acho necessário a gente estudar melhor, ver melhor, apontar, fazer 

emendas, e que essas emendas sejam coerentes assim, de fato, para não prejudicar as 

adegas, mas também contribuir para acabar com esses fluxos que atrapalham tanto os 
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moradores, trabalhadores, trabalhadoras da nossa cidade. Então nós não somos contra, 

deixar bem claro aqui que nós não somos contra, ou somos a favor de fluxos e 

pancadões, não. Nós somos a favor de um projeto de lei que seja coerente, que a gente 

possa estudar e fazer emendas para contribuir para o projeto e para a nossa cidade. 

Obrigada! Então, eu não abro mão do meu prazo de emenda.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Portanto, o projeto então... 

a votação do projeto está prejudicada. Com a palavra o vereador Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, no tocante à fala da vereadora, desse 

projeto que está na Casa... É lógico, o projeto ele tem prazo para emendas e todo 

vereador tem que ser respeitado no seu direito de fazer as alterações devidas no 

processo. Que que eu quero dizer com isso? Nós... o projeto está aí, e dizer o seguinte: 

que temos que entender e interpretar e não, de repente, a gente achar que todas as 

adegas elas geram o fluxo, né? Nós temos que ter esse entendimento. É uma realidade. 

Aquelas que geram o fluxo, que contribuem para o não sossego da população, está 

contra mesmo uma ordem, não é? Então, nós temos que entender que esse proprietário 

de adega que faz daquele, do seu comércio ali um ponto para desagregar e perturbar o 

sossego da vizinhança, está completamente errado. Então acho que é importante que o 

processo... eu dei parecer no processo, mas é importante que a gente discuta isso 

mesmo e a gente possa ver e ouvir um pouco o que isso vai impactar na vida das 

pessoas. Então é importante a comunidade saber. Eu tenho certeza que essa Casa vai 

ser bastante coerente no sentido da gente não trazer, né, uma... um travamento aonde, 

de repente, não há necessidade. Então, eu acho que a gente está aqui para realmente 

discutir tudo isso, e não vai ser votado o projeto hoje, mas eu tenho certeza que isso vai 

gerar uma boa discussão para gente fazer o melhor para nossa cidade.” 

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

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 103/2020 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

3420/2020, de autoria do vereador Robertinho da Padaria, que denomina a rua 13 do 

Loteamento Mirante Cambuí, de Rua Isan Georges Hayek. 

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

3420/2020 – Projeto de Lei 103/2020, de autoria do vereador Robertinho da Padaria. 

Passaremos à votação do processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários se manifestem.”  

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

contrária.”  
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Retificando aqui, gente. 

Em votação o processo. 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:- “Projeto aprovado por 

unanimidade.” 

Às 21h30min iniciou-se o processo de votação. 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Gostaria só de mandar um 

abraço aqui para os familiares do homenageado: dona Maelina, esposa do senhor Isan; e 

também da filha, doutora Melissa, inclusive trabalhou no meu gabinete. Deixar um abraço 

aqui a todos os familiares.” 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 249/2020 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

6281/2020, de autoria do vereador Roberto do Eleven, que denomina a rua Quatro, 

localizada no bairro Boa Esperança II, de Rua José Benedito da Cruz. 

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

6281/2020 – Projeto de Lei 249/2020, de autoria do vereador Roberto do Eleven. 

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 DECRETO LEGISLATIVO Nº 19/2020 CONSTANTE 
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DO PROCESSO Nº 6687/2020, incluso na pauta, de autoria do vereador Walter Hayashi, 

que concede o Título de Cidadão Joseense ao senhor Iwao Kikko. 

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

6687/2020 – Projeto de Decreto Legislativo 19/2020, de autoria do vereador Walter 

Hayashi. Encaminhamento de votação, vereador Walter Hayashi.” 

O vereador WALTER HAYASHI, E. V.:- “Senhor presidente, é uma homenagem que esta 

Casa prestará ao doutor Iwao Kikko, que foi secretário de Assuntos Jurídicos. O primeiro 

secretário a ficar dois mandatos completos, oito anos. Foi, também, chefe de gabinete do 

Emanuel Fernandes quando o Emanuel virou secretário de Habitação do governador 

Geraldo Alckmin. Iwao Kikko tem uma história fantástica aqui na cidade: veio de Bastos, 

fincou a sua residência aqui em São José dos Campos. Criou os seus filhos, casou aqui, 

criou os seus filhos e deixou um legado como secretário, como chefe de gabinete. 

Trabalhou também no cartório. Dentro da colônia japonesa, é um nome respeitadíssimo. 

E por isso, peço aos nobres colegas que aprovemos esse projeto de resolução por 

unanimidade. É uma homenagem que nós queremos fazer, que a Câmara prestará a este 

abnegado servidor municipal. Por muitos anos, foi servidor da Prefeitura e o exemplo dele 

como uma pessoa que ajudou muito a nossa cidade, por isso essa homenagem de Título 

de Cidadão Joseense. Ele já é um cidadão joseense. Nós só vamos, na verdade, 

oficializar. Por isso, eu peço a aprovação por unanimidade dos nobres colegas. Muito 

obrigado!” 

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

processo. Em votação o processo. 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:- “Projeto aprovado por 

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 288/2020 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

7168/2020, incluso na pauta, de autoria do vereador Dilermando Dié de Alvarenga, que 

denomina a avenida 6, localizada no Loteamento Mirante Cambuí, de Avenida Geraldo 

Majella Miranda. 

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

7168/2020 – Projeto de Lei 288/2020, de autoria do vereador Dilermando Dié de 
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Alvarenga. Informo aos senhores vereadores que esse processo se encontra em prazo de 

emenda. Consulto aos vereadores se abrem mão do prazo de emenda.” 

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

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

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

que se manifestem.”  

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

contrária.”  

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

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

Às 21h35min encerrou-se o processo de votação. 

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

a um minuto de silêncio, a pedido do vereador Walter Hayashi, pelo passamento dos 

senhores Leopoldo Henrique Kerber.”  

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

póstuma à memória do senhor Leopoldo Henrique Kerber. 

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 21h35min.-.-

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