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SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 18 horas, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, 

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

vereadores: DILERMANDO DIÉ (PSDB), ESDRAS ANDRADE (SD), RENATA PAIVA 

(PSD), FLÁVIA CARVALHO (PRB), ROBERTO DO ELEVEN (PRB), JUVENIL 

SILVÉRIO (PSDB), MARCÃO DA ACADEMIA (PTB), DULCE RITA (PSDB), DR. 

ELTON (MDB), SÉRGIO CAMARGO (PSDB), CYBORG (PV), WAGNER BALIEIRO 

(PT), AMÉLIA NAOMI (PT), LINO BISPO (PR), PROFESSOR CALASANS CAMARGO 

(PRP) e ROBERTINHO DA PADARIA (PPS). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vereadores, nos seguintes horários: JOSÉ DIMAS 

(PSDB) – 18h04min, JULIANA FRAGA (PT) – 18h04min, MANINHO CEM POR 

CENTO (PTB) – 18h04min, VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h05min e WALTER 

HAYASHI (PSC) – 18h32min. 

 

 

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:- “Iniciaremos esta 

sessão dando as boas-vindas ao vereador Dilermando Dié, que hoje assume 

definitivamente uma cadeira nesta Edilidade em substituição ao vereador Fernando 

Petiti. Lembramos que ele já foi empossado nesta legislatura, em 28 de março de 

2017, substituindo licença médica de vereador da sua coligação, quando, à época, 

prestou o seu compromisso. Peço ao senhor secretário, vereador Marcão da 

Academia, que verifique se foram entregues o Termo de Desincompatibilização, Termo 
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de Renúncia ao Direito do Sigilo Bancário e Declaração de Bens, em atendimento ao 

disposto no parágrafo 2º, do artigo 32, da Lei Orgânica do Município.” 

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

os documentos foram entregues conforme legislação em vigor.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Diante do exposto, 

declaro empossado o vereador Dilermando Dié. Convidamos o vereador Dilermando 

Dié para fazer o uso da palavra.” 

Ocupa a tribuna o vereador Dilermando Dié. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador DILERMANDO DIÉ:- “Senhor presidente, senhores vereadores, 

senhoras vereadoras. Nós gostaríamos de agradecer ao senhor presidente pelas suas 

manifestações de posse deste vereador que ora reassume o mandato nesta Casa. 

Agradeço a manifestação de carinho de cada vereador que pude revê-los nesta tarde, 

ou nesta tarde início de noite. E quero, senhor presidente, dizer aqui o seguinte: que 

nestes dois anos, nobre vereador Juvenil, nós não perdemos o contato com a nossa 

população, com a nossa sociedade, com a nossa cidade no dia a dia, embora 

tivéssemos que focar também bastante a nossa atuação na vida profissional, na vida 

pessoal, não é? Nós não deixamos de estar ali no dia a dia com os nossos munícipes. 

Nós que estamos há vinte e dois anos no PSDB, no Partido da Social Democracia 

Brasileira, desde 1997, nós tivemos uma oportunidade, aliás eu quero até justificar isso 

de público porque muitos diziam, né? O governo não lhe deu oportunidade, o governo 

isso, o governo aquilo, eu escutei muito isso. Na verdade, este vereador que vos fala 

nesse momento foi muito claro: não desejo prêmio porque fiquei numa primeira 

suplência de vereador naquele momento. O governo foi solícito, o governo me 

conversou, não é? Embora tivesse uma incompatibilidade de ter o meu irmão Valdir 

aqui na Casa, tem o problema do nepotismo, mas teria outras alternativas cuja às 

quais me recusei agradecidamente de receber ou de atender. E agradeço muito 

especial aqui a pessoa do senhor secretário da Governança, o Anderson, que durante 

esse tempo todo nas solicitações, inclusive, da população de nossa cidade naquilo que 

foi possível nos fez o atendimento, não é? Para que o nosso, vamos dizer assim, a 

nossa região de alguma forma não ficasse desatendida em alguns casos. Então sou 

muito grato, em especial, ao secretário da Governança, o Anderson. Mas quero deixar 

bem claro que nesses dois anos o governo em nenhum momento virou as costas para 

o Dié como alguns queriam, vamos dizer assim, publicar para prejudicar o governo lá 

fora. Encontrei muitos amigos, encontrava eleitores, munícipes dizendo: ‘nossa Dié, 

você foi vereador da Câmara por dois mandatos, você foi prefeito interino, você 

ocupou a Mesa Diretora por várias vezes, você tem aí tantos anos de atividade na vida 

pública’, conforme fomos, fui funcionário desta Casa por mais de seis anos, fui 

funcionário da Secretaria de Segurança Pública no Estado, enfim, nós temos mais de 

trinta anos de vida pública. Mas eu entendia que naquele momento desses dois anos 

eu não tinha que aceitar cargos públicos, eu tinha que ter os encargos e a 

responsabilidade com a sociedade que afinal de contas, não é, de um eleitorado que 

me deu quase três mil votos na última eleição. Mas quero, senhor presidente, com a 
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nossa experiência contribuir com essa recém-formada Mesa Diretora naquilo em que 

pudermos, obviamente, contribuir e for aceito, aceito nas nossas sugestões, nas 

nossas indicações. Mas vamos fazer como sempre fizemos em todos os nossos 

mandatos, nos nossos cinco mandatos anteriores, trabalharemos com afinco, com 

combatividade, com transparência, com ética e respeito com o dinheiro público. Não 

abriremos mão desses princípios, princípio da retidão nas posturas e com as votações 

ordinárias e extraordinárias que teremos que fazer nesta Casa. Não faremos nenhuma 

votação que vá de encontro aos... contra os interesses da nossa cidade e da nossa 

população. Não estamos aqui para rejeitar projetos ou fazer críticas pela crítica, mas 

também não aceitaremos, numa postura muito independente, não aceitaremos goela 

abaixo aquilo que for prejudicar a nossa cidade, a nossa população. Confio no 

governo, é um governo que tem se mostrado, tem se pautado por honestidade, por um 

trabalho de transparência, portanto não vejo nenhum motivo para fazer algum 

recrudescimento nesse início de mandato, mas não aceitarei nada que for de encontro 

em prejuízo à nossa sociedade. Essa vai ser a minha postura e a postura democrática, 

mas também exigindo o mesmo princípio democrático. Se houver endurecimento 

político, faremos o endurecimento político. Portanto, o que pretendo dentro desse 

princípio e até final enquanto durar o mandato, fazer com que as coisas sejam 

definitivamente como sempre o fiz, como sempre o pratiquei. Não abriremos mão da 

fiscalização, seja dentro desse Legislativo, seja no Poder Executivo, sejam nas 

autarquias de governo, seja nos institutos e para isso nós estamos, inclusive, 

preparando um gabinete que não seja gabinete de cabo eleitoral, um gabinete técnico 

que nos dará suporte para que possamos conduzir esse mandato, entendendo e 

respeitando a leitura que veio das urnas, as manifestações que vieram das urnas das 

últimas eleições. Ou façamos isso ou definitivamente deixemos de atuar e de sermos 

verdadeiramente homens políticos, porque o maior juízo do político é definitivamente, é 

efetivamente o nosso povo, o nosso eleitorado que está muito atento e está bastante 

cobrador das coisas nesse sentido, haja vista a eleição dos novos deputados 

estaduais, federais, senadores, haja vista o exemplo da eleição de Jair Bolsonaro, que 

pode ter os seus defeitos, mas que este vereador que teve a oportunidade de estar na 

luta fazendo o bom combate defendendo o capitão Bolsonaro, porque acreditávamos e 

acreditamos nele. Então este exemplo que o Jair Bolsonaro deu de fazer a coisa 

simples, numa conversa direta, aberta, com muita transparência e ética para a 

sociedade. Se tiver erro no governo, se tiver gente errada, vereador Cyborg, é óbvio 
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que a sociedade vai cobrar, é óbvio. Mas espero e tenho fé que efetivamente esse 

governo a nível nacional também venha a fazer surtir os seus efeitos positivos para a 

nossa sociedade. No mais, quero dizer que dentro dos padrões normais estaremos 

somados, vereador Sérgio Camargo, estaremos juntos para fazer da nossa cidade a 

melhor cidade possível, assim como vocês que já estão aqui há dois anos, estão 

contribuindo com esse governo, não é? Aqueles que estão construindo. Aqueles que 

estão na oposição, que é muito importante ter a oposição, que estão na oposição 

estão... quando faz a oposição faz no sentido de alertar qualquer governo. Eu quando 

estive aqui na oposição ao governo do PT no que estava errado, eu não me calei, eu 

não temi e fiz o que tinha de fazer e fui respeitado democraticamente diga-se de 

passagem. Portanto, eu respeitarei também a oposição que inclusive se fizerem a mim 

em relação à minha fala, a meus pronunciamentos nessa Casa, não é? Esta eleição 

nos ensinou muito. Portanto, muito obrigado, senhor presidente! Mas antes quero 

registrar aqui que veio com muito carinho a minha filha, a Ludmila, a minha neta lá de 

quatro aninhos, cinco aninhos, que é colada no vô, que queria vir hoje, né, Manuela? 

Ao senhor Walter, meu sogro, aí com oitenta e três anos, são várias gerações, e ao 

Élcio, que é meu cunhado, grande companheiro, grande amigo, e a companheira de 

trabalho, a Eneida, que a partir de amanhã estará atuando. Ah, ok, eu agradeço o 

cinegrafista, aliás, eu fui deselegante, não cumprimentei, é que fiquei um tanto fora 

então a gente fica sem embocadura e fica sem aquela familiaridade de sempre, né? 

Mas quero cumprimentar a todos os telespectadores da TV Câmara e aqueles que nos 

acompanham pela rede social. Muito obrigado, senhor presidente, por esta 

oportunidade que estamos juntos!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Muito obrigado, 

vereador Dilermando Dié! Sem dúvida o vereador já foi presidente dessa Casa, né? 

Então, com a sua volta, eu tenho certeza que, com a tua experiência que você já tem, 

vamos ter que fazer mudanças aqui na Casa e pode ter certeza que você é uma das 

pessoas que já foi vereador e presidente. Nessa reestruturação da Casa, eu tenho 

certeza também que vai ser muito importante a tua opinião. Seja bem-vindo, Dié! Com 

a palavra, o vereador Juvenil Silvério.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Querido vereador Dilermando Dié, a você, a toda a 

sua família que aqui nos prestigia o nosso carinho e pode contar com certeza com o 

meu apoio, o que eu puder fazer para ajudar a caminhar por esse Plenário e outros 

assuntos também pode ter certeza que estaremos aqui juntos trilhando a mesma 
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trincheira. Um abraço, que Deus abençoe e sucesso a você, sucesso ao seu corpo de 

trabalho e também à sua família que está aqui hoje nos prestigiando. Deus abençoe 

muito esse seu recomeço de trabalho!” 

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

vereador Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, eu quero também aqui cumprimentar o 

vereador Dié por estar retomando a sua missão nessa Casa, vereador. Nós que 

tivemos duas legislaturas juntos, companheiro, e a gente fica feliz com o seu retorno 

aqui e tenho certeza que a região sul, principalmente a região sul, vai ganhar aí mais 

uma força importante. Vossa excelência como nós, somos vereadores da cidade como 

um todo, mas o senhor tem a sua base na região sul e aí eu tenho certeza que os seus 

eleitores voltam a ter essa representatividade aqui com muita força, com muito 

compromisso de trabalho. Parabéns, nobre vereador, seja bem-vindo novamente ao 

nosso meio aqui!” 

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

vereador Roberto do Eleven.” 

O vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Senhor presidente, também não poderia deixar 

de vir no microfone de aparte para parabenizar o Dié, que, quando eu entrei nessa 

Casa, foi um dos meus tutores, sempre quando eu tinha dúvida eu falava: ‘Dié, me 

ajuda nisso aqui?’ O Dié é um... conheço a competência dele e São José dos Campos 

ganha com a sua volta para a Câmara Municipal. Então, parabéns, Dié, seja bem-

vindo nessa Casa de Leis! Obrigado, senhor presidente.” 

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

vereador Wagner Balieiro.” 

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

vereadores, público aqui presente, aqueles que nos acompanham pela TV Câmara e 

pelas redes sociais. Dizer também ao vereador Dilermando Dié sucesso neste retorno 

à Casa Legislativa, que possa exercer os bons trabalhos e representar todos os 

anseios que a população tanto espera aqui de nossa cidade. Sucesso, Dié, nesse 

próximo, nesse mandato até 2020 aí! Obrigado!” 

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

vereador Maninho Cem Por Cento.” 

O vereador MANINHO CEM POR CENTO:- “Senhor presidente, público presente. 

Também não poderia deixar de vir aqui nesse microfone aqui para dar os meus 

Identificador: 340032003900380034003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                                (ANAIS)                                           7 

CMSJC-001 – 6ª Sessão Ordinária – 07.02.2019 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  07.02.2019 

cumprimentos aí ao Dilermando Dié. Seja bem-vindo, Dilermando Dié, que fico muito 

feliz de poder estar junto aqui participando com você aí nesse mandato aí até 2020. 

Que Deus nos abençoe sempre, nos proteja, todos nós vereadores e muito feliz mais 

uma vez, muito feliz, parabéns, Dié, seja sempre bem-vindo a essa Casa!” 

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

sessão por alguns instantes para... Suspenderemos a sessão por alguns instantes só 

para organização da pauta.” 

Os trabalhos são suspensos. 

Reaberta a sessão, continuando na presidência o vereador ROBERTINHO DA 

PADARIA, e assume ad hoc a secretaria dos trabalhos o vereador Professor Calasans 

Camargo. 

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

sessão. Informo a todos os presentes que, nos termos regimentais, a votação dos 

projetos será de forma simbólica. Solicito ao nobre vereador Professor Calasans que, 

por favor, faça a leitura dos processos, processos novos.” 

Neste momento, o senhor secretário ad hoc, vereador Professor Calasans Camargo, 

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 substitutivos e emenda protocolados fora 

do prazo. 

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

vereador José Dimas.” 

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

vereadores, público que nos acompanham pelas redes sociais e presente e também 

aos 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 

nobres vereadores. Também solicito ainda o adiamento, por uma sessão, de dois 

processos: 17121/2017 – PL 488/2017, de autoria do vereador Marcão da Academia; 

e, de autoria do vereador Rogério Cyborg, o processo 12948/2018 cujo PL 501/2018. 

Em tempo, ainda solicito a inclusão para leitura dos processos... Inclusão para votação 

da tramitação da Emenda protocolada fora do prazo: a Emenda nº 2 ao processo 

17121/2017 – PL 488/2017. Solicito a inclusão para votação do processo, de autoria 

do vereador Juvenil Silvério, denominação de rua, processo 12012 de 2015 – PL 295 

de 2015. Obrigado!” 
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Neste momento, assume a secretaria dos trabalhos o vereador Marcão da Academia.  

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

requerimentos do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam como 

estão, os contrários que se manifestem.” 

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

contrária, senhor presidente.” 

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 488/2017 constante do processo nº 17121/2017, de 

autoria do vereador Marcão da Academia, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso 

de lâmpadas de LED (diodo emissor de luz) na rede de iluminação pública em novos 

loteamentos e empreendimentos imobiliários no Município de São José dos Campos e 

dá outras providências; e do Projeto de Lei nº 501/2018 constante do processo nº 

12948/2018, de autoria do vereador Cyborg, que altera a Lei 7.732, de 12 de 

dezembro de 2008, que dispõe sobre a criação do Sistema Cicloviário no Município de 

São José dos Campos e dá outras providências; e, ainda, o pedido de inclusão para 

votação da tramitação da Emenda nº 2 ao Projeto de Lei nº 488/2017 constante do 

processo nº 17121/2017 (protocolada fora do prazo), de autoria do vereador Marcão 

da Academia, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso de lâmpadas de LED (diodo 

emissor de luz) na rede de iluminação pública em novos loteamentos e 

empreendimentos imobiliários no município de São José dos Campos e dá outras 

providências; e o pedido de inclusão para votação do Projeto de Lei nº 295/2015 

constante do processo nº 12012/2015, de autoria do vereador Juvenil Silvério, que 

denomina a rua 02, no bairro Residencial Tom Jobim, de rua Juvenal Ramos da Silva, 

em tramitação ordinária para apreciação em turno único. 

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

dos projetos constantes da Ordem do Dia. Com a palavra, o vereador José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, em conversação e de acordo com os 

líderes de todos os partidos, nós decidimos e pedimos para que a votação seja em 

bloco de todos os projetos hoje, ok?” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Já que não tem 
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nenhuma manifestação contrária, a votação será feita em bloco. Com a palavra, o 

vereador José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, por perceber que alguns vereadores 

querem manifestar em alguns processos, alguns processos interessantes e 

importantes, para dar até liberdade para alguns vereadores se pronunciarem na 

votação de alguns processos, eu retiro a solicitação de votação em bloco.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Feito o pedido do 

vereador José Dimas.” 

Passou-se ao processo de discussão. 

Proposituras em tramitação ordinária – Votação da Tramitação de Substitutos e 

de Emenda protocolada fora do prazo. 

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

tramitação do Substitutivo nº 01 ao processo 12723/2018, vereador Cyborg. 

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

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhum voto contrário, 

senhor presidente.” 

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

unanimidade.” 

Às 18h57min iniciou-se o processo de votação. 

Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a tramitação do 

Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei nº 500/2018 constante do processo nº 12732/2018, 

de autoria do vereador Cyborg, que determina que os estabelecimentos comerciais de 

venda direta ao consumidor de produtos eletrônicos, celulares e tablets informem a 

relação das empresas credenciadas na prestação da assistência técnica autorizada, e 

dá outras providências. 

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

tramitação do Substitutivo 01 ao processo 11381/2018, vereador Walter Hayashi. 

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

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

contrária, senhor presidente.” 

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

unanimidade.” 

Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a tramitação do 

Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei nº 438/2018 constante do processo nº 11381/2018, 
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de autoria do vereador Walter Hayashi, que acrescenta o art. 1º-A e altera os arts. 2º, 

9º e 10 da Lei nº 6.057, de 28 de março de 2002, que “dispõe sobre a instalação de 

cercas energizadas destinadas à proteção de perímetros de imóveis, no município de 

São José dos Campos, e dá outras providências”. 

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

vereador Walter Hayashi.” 

O vereador WALTER HAYASHI:- “Presidente, agora... na verdade, eu queria 

encaminhar o voto primeiro, mas, como já votou, está aprovado, vou justificar o voto. 

Esse... Eu sei que é para tramitar. Esse projeto ele contempla uma necessidade que a 

cidade tem hoje, que é com relação à alarme, vereador Marcão da Academia. Tem 

muitas lojas, muitos lugares, locais, que instala-se um alarme contra roubo, incêndio e 

outras coisas mais e às vezes, numa madrugada de um fim de semana, num sábado 

para domingo, num feriado prolongado, dispara um alarme desse e fica tocando 

aquele alarme e ninguém para desligar porque o dono provavelmente viajou, sei lá o 

que... Então, para evitar isso, em todos esses estabelecimentos e locais que têm 

esses dispositivos, vai ter que ter um telefone de uma empresa que faz a instalação e 

daí quando disparar um alarme desse você pode ligar nesse telefone e informá-los de 

que o alarme do seu estabelecimento, do seu imóvel, está disparado e precisa ser 

desligado. Mas eu sei que é para tramitar, não pedi para votar não, então tramita o 

substitutivo que nós corrigimos um artigo, mas era essa o esclarecimento que eu 

gostaria de dar para esse projeto.” 

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

tramitação da Emenda 01 – processo 9888/2017, vereador Marcão da Academia. 

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

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

contrária, senhor presidente.” 

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

unanimidade.” 

Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a tramitação da 

Emenda nº 1 ao Projeto de Lei nº 328/2017 constante do processo nº 9888/2017, de 

autoria do vereador Marcão da Academia, que dispõe sobre o Programa Municipal de 

Equoterapia como opção terapêutica de saúde pública para pessoas com deficiência 

e/ou com mobilidade reduzida e/ou com outras necessidades específicas no âmbito da 

cidade de São José dos Campos, e dá outras providências. 
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Em exame proposituras em tramitação ordinária para apreciação em turno único. 

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

processo 12013/2015.” 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 296/2015 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

12013/2015, de autoria do vereador Juvenil Silvério, que denomina a rua 03, no bairro 

Residencial Tom Jobim, de Rua João Domingues de Almeida.  

Não havia orador inscrito 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Não havendo nenhum 

vereador inscrito, passaremos agora à votação do processo. Vereadores favoráveis 

permaneçam como estão e os contrários que se manifestem.” 

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

contrária, senhor presidente.” 

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

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

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

processo 12019/2015.” 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 298/2015 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

12019/2015, de autoria do vereador Juvenil Silvério, que denomina a rua 04, no bairro 

Residencial Tom Jobim, de rua Manoel Araújo dos Santos. 

Não havia orador inscrito 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Nenhum vereador 

inscrito, passaremos agora à votação do processo. Vereadores favoráveis 

permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.” 

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

contrária, senhor presidente.” 

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

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

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

processo 4330/2018.” 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 163/2018 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

4330/2018, de autoria do vereador José Dimas, que declara de Utilidade Pública 

Municipal o Instituto do Empreendedor do Futuro – IEF.  
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Não havia orador inscrito. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Não havendo nenhum 

vereador inscrito, passaremos agora à votação do processo. Vereadores favoráveis ao 

processo permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.” 

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

contrária, senhor presidente.” 

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

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

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

processo 4549/2018.” 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 165/2018 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

4549/2018, de autoria da vereadora Dulce Rita, que autoriza o poder público municipal 

a criar o Cadastro Único das pessoas com transtorno do Espectro do Autismo (TEA) 

no município de São José dos Campos e dá outras providências.  

Não havia orador inscrito. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Nenhuma 

manifestação, passaremos agora à votação do processo. Informo aos senhores 

vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação a Emenda nº 1. 

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

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

contrária, senhor presidente.” 

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

unanimidade.” 

Em votação a Emenda nº 1. Aprovada por unanimidade 

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

processo. Vereadores favoráveis ao processo permaneçam como estão e os contrários 

que se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhum voto contrário, 

senhor presidente.” 

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

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra, a 
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vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, eu queria só fazer justificativa de ter 

protocolado e agradecer os pares terem votado a favor desse projeto porque esse 

daqui saiu de uma das reuniões que nós tivemos com a Frente Parlamentar dos 

Autistas que eles sempre solicitaram que tivesse uma força tarefa, que todas as 

escolas, pré-escolas, fizessem o diagnóstico, com a maior brevidade, das pessoas, 

das crianças com transtorno do espectro autista. Então nós pedimos aí, fazer esse 

cadastro único para agilizar esses diagnósticos para que essas crianças sejam... ter 

um cadastro único e tenham um atendimento diferenciado tanto nas escolas como 

também na Secretaria de Esportes e na Saúde. Que esse cadastro possibilite a se 

criar novas atitudes, novos procedimentos para cuidar dessas crianças. Então 

conforme... aqui estou avisando às mães dessas crianças, desses portadores desse 

transtorno, que, conforme eu tinha prometido para eles, a minha missão nessa parte 

está cumprida. Isso é uma pequenina parte da nossa tarefa, né, Marcão? Que a nossa 

batalha, né, Dr. Elton, o Petiti que foi embora, quem mais? O Cyborg também faz parte 

aqui dessa comissão, que nós continuamos com as reuniões, continuamos na luta com 

eles e vamos continuar fazendo as reuniões com as secretarias, fazendo umas 

cobranças para que se efetive com maior sucesso todas as políticas dos autistas 

porque nós também já fizemos visita em várias cidades, tem cidades de porte até 

menor que São José que já têm uns programas bem mais avançados. E nós estamos 

sentindo que a Prefeitura também está muito preocupada não só com o tratamento 

dessas crianças, também com o número elevado que cada dia mais está aparecendo 

de crianças com esse espectro autista. Então continuamos nas reuniões, continuamos 

na luta, vários projetos estão sendo feitos não só por mim como vários outros 

vereadores. Queria falar para os pais para eles continuarem frequentando, irem nas 

reuniões da Frente Parlamentar porque nós não... continuamos a pleno vapor aí na 

nossa luta.” 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 265/2018 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

6793/2018, de autoria do vereador Walter Hayashi, que inclui o Parágrafo Único ao 

Artigo 1º da Lei 8312 de 29/12/2010, que dispõe sobre o funcionamento da Feira da 

Barganha em zona urbana do Município e dá outras providências.  

Não havia orador inscrito. 

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

processo 6793/2018. Informo aos senhores que é assegurado a cada membro das 
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Comissões Permanentes o seu prazo para manifestação nas proposituras, por isso 

consulto os membros das comissões designadas nesse processo se dispensam o seu 

prazo de manifestação tendo em vista que os demais membros já apresentaram seus 

pareceres. Nenhuma manifestação, está em condição de votação. Passaremos agora 

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

emenda. Em votação a Emenda nº 1. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, 

os contrários que se manifestem.” 

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

contrária, senhor presidente. Quer dizer, desculpa, retificando, três manifestações 

favoráveis... contrárias, perdão!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com três votos 

contrários, está aprovado a emenda.” 

Em votação a Emenda nº 1. Aprovada com três votos contrários 

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

o processo. Vereadores favoráveis ao processo permaneçam como estão, os 

contrários que se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Três manifestações 

contrárias, senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com três votos ao 

contrário, aprovado o processo. 

Em votação o Projeto. Aprovado com três votos contrários 

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

processo 11368/2018.” 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 38/2018 

CONSTANTE DO PROCESSO Nº 11368/2018, de autoria do vereador Dr. Elton, que 

concede o Título de “Cidadão Joseense” ao Capitão PM Antonio Carlos Bernardes. 

Não havia orador inscrito. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Nenhuma 

manifestação, em condições de ser votado. Passaremos agora à votação do processo. 

Informo aos senhores vereadores que o processo possui uma emenda. Em votação a 

Emenda nº 1. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 

manifestem.” 

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

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

unanimidade.” 

Em votação a Emenda nº 1. Aprovada por unanimidade 

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

processo... em votação o processo. Vereadores favoráveis ao processo permaneçam 

como estão, os contrários que se manifestem.” 

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

contrária, senhor presidente.” 

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

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

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

vereador Dr. Elton.” 

O vereador DR. ELTON, J. V.:- “Obrigado, senhor presidente! Eu gostaria de salientar 

e agradecer aos meus pares a oportunidade de trazer a esta Casa essa votação que 

visa a homenagem ao nosso capitão Antonio Carlos Bernardes, do Corpo de 

Bombeiros. Ele tem sido bastante atuante aqui na nossa região, em especial no 11º 

Grupamento, e graças a ele e às ações dele aqui no grupamento a gente tem 

conseguido realizar ações dentro do Corpo de Bombeiros que são muito importantes 

inclusive como experiência e como... trazendo também a experiência daqui da nossa 

região para todo o país. Aqui nós tivemos dois acidentes muito graves aqui, com 

muitas vítimas, e nos quais nós tivemos um atendimento que foi realizado da melhor 

maneira possível, através do acolhimento daqueles pacientes em lonas, sendo 

classificados e atendidos e transferidos para cada um dos hospitais. E isso trouxe para 

nossa região uma grande visibilidade uma vez que podemos ensinar esse tipo de 

atendimento para outras regiões do nosso país. Então graças a isso e graças ao papel 

que ele tem exercido aqui na nossa região, eu acabei por trazer a possibilidade de 

realizar essa homenagem ao Capitão Bernardes. Então eu agradeço a todos também 

pelo voto.” 

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

vereador Cyborg.” 

O vereador CYBORG, J. V.:- “Muito obrigado, presidente! Primeiro parabenizar o 

vereador Dr. Elton pela excelentíssima homenagem ao nosso amigo o Capitão 

Bernardes, do Corpo de Bombeiros, que sempre tem esclarecido e ajudado muito a 
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cidade e a região aqui do Vale do Paraíba e recentemente, né, Dr. Elton? O Capitão 

Bernardes está lá em Brumadinho, né? A gente acabou de ver um vídeo dele, ele 

falando lá a respeito da tragédia que aconteceu lá. E uma belíssima homenagem, 

merecida, parabéns, Dr. Elton! E se Deus quiser, no dia da homenagem a gente quer 

estar presente aqui, viu, Dr.?” 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 490/2018 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

12623/2018, de autoria do vereador Valdir Alvarenga, que denomina a Rua 11 do 

Conjunto Habitacional D. Pedro II de Rua Hilton Plácido de Oliveira.  

Não havia orador inscrito. 

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

processo 12623/2018. Informo aos senhores vereadores que é assegurando a cada 

membro das comissões permanentes o seu prazo para manifestação nas proposituras. 

Por isso, consulto os membros das comissões designadas nesse processo se 

dispensam o seu prazo de manifestação tendo em vista que os demais membros já 

apresentaram os seus pareceres. Nenhuma manifestação, em condição de ser votado. 

Passaremos agora à votação do processo. Vereadores favoráveis ao processo 

permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.” 

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

contrária, senhor presidente.” 

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

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 491/2018 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

12624/2018, de autoria do vereador Valdir Alvarenga, que denomina a Rua 11 do 

Loteamento Pinheirinho dos Palmares II de Rua Marcos Cristófalo.  

Não havia orador inscrito. 

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

processo 12624/2018. Nenhuma manifestação, em condições de ser votado. 

Passaremos agora à votação do processo. Vereadores favoráveis permaneçam como 

estão, os contrários que se manifestem.” 

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

contrária, senhor presidente.” 

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

unanimidade.” 
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Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 41/2018 

CONSTANTE DO PROCESSO Nº 13284/2018, de autoria do vereador José Dimas, 

que concede a “Medalha Cassiano Ricardo” à Sra. Rosemary Sanz. 

Não havia orador inscrito. 

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

processo 13284/2018. Em condições de ser votado. Passaremos agora à votação do 

processo. Vereadores favoráveis ao processo permaneçam como estão, os contrários 

que se manifestem.” 

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

contrária, senhor presidente.” 

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

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

Em exame propositura em tramitação ordinária – Votação da Tramitação de 

Emenda protocolada fora do prazo 

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

tramitação da Emenda nº 2 ao processo 17121/2017 – Projeto de Lei 488/2017, autoria 

vereador Marcão da Academia. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários que se manifestem.” 

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

contrária, senhor presidente.” 

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

unanimidade.” 

Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a tramitação da 

Emenda nº 2 ao Projeto de Lei nº 488/2017 constante do processo nº 17121/2017, de 

autoria do vereador Marcão da Academia, que dispõe sobre a obrigatoriedade do uso 

de lâmpadas de LED (diodo emissor de luz) na rede de iluminação pública em novos 

loteamentos e empreendimentos imobiliários no Município de São José dos Campos e 

dá outras providências. 

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

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 295/2015 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

12012/2015, de autoria do vereador Juvenil Silvério, que denomina a Rua 02, no bairro 

Residencial Tom Jobim, de Rua Juvenal Ramos da Silva. 
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Não havia orador inscrito. 

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

nº 12012/2015 – Projeto de Lei 295/2015, autoria vereador Juvenil Silvério. Vereadores 

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

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

contrária, senhor presidente.” 

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

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

Às 19h14min 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 

19h15min.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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