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TRIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 17h53min, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, 

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

vereadores: LINO BISPO (PL), DR. ELTON (MDB), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), 

MARCÃO DA ACADEMIA (PTB), PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PRP), 

SÉRGIO CAMARGO (PSDB), JOSÉ DIMAS (PSDB), ROBERTINHO DA PADARIA 

(PPS), FLÁVIA CARVALHO (PRB), WAGNER BALIEIRO (PT), DILERMANDO DIÉ DE 

ALVARENGA (PSDB) e CYBORG (PV). 

 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vereadores, nos seguintes horários: DULCE RITA 

(PSDB) – 17h54min, ROBERTO DO ELEVEN (PRB) – 17h54min, RENATA PAIVA 

(PSD) – 17h55min, AMÉLIA NAOMI (PT) – 17h55min, JULIANA FRAGA (PT) – 

17h56min, MANINHO CEM POR CENTO (PTB) – 17h56min, VALDIR ALVARENGA 

(SD) – 17h57min, WALTER HAYASHI (PSC) – 17h59min e ESDRAS ANDRADE (SD) 

– 18h22min. 

 

 

Às 17h53min, 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:- “Com a palavra o 

vereador José Dimas.” 

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

vereadores, público que nos acompanha pela TV Câmara e público aqui presente na 

nossa Casa, servidores desta Casa de Leis! Senhor presidente, gostaria, 
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primeiramente, de pedir a supressão da leitura de todos os processos da pauta de hoje 

por ser de conhecimento de todos os vereadores. E adiar, por uma sessão, os 

seguintes processos que passarei a elencá-los: adiar o Processo 15686/2017 cujo o 

Projeto de Lei 454/2017, de autoria do vereador Valdir Alvarenga; adiar também, de 

autoria do vereador Maninho Cem Por Cento, o Processo 9283/2018 – PL 359/2018; 

adiar também, de autoria da vereadora Flávia Carvalho, o Processo 13282/2018 – 

Projeto de Lei 512/2018; e, por último, de autoria do vereador Marcão da Academia, o 

Processo 2041/2019 – PL 70 de 2019. Peço ainda, senhor presidente, para inclusão 

para leitura de três outros processos: Processo 6909 de 2019 – Projeto de Lei 

Complementar 5 de 2019, de autoria do Poder Executivo... retificando, senhor 

presidente, Processo 6906/2019 – Projeto de Lei Complementar 5 de 2019; e para 

leitura ainda o Processo 6914 de 2019 – Projeto de Lei 230 de 2019, de autoria da 

vereadora Juliana Fraga. E solicito também a votação da tramitação da emenda 

protocolada fora de prazo, de autoria do vereador Maninho Cem Por Cento, a Emenda 

nº 1 ao Processo 9283 de 2018 cujo o PL é 359 de 2018. Obrigado, senhor presidente! 

Todos os adiamentos solicitados, senhor presidente, é adiamento por uma sessão. 

Obrigado!”  

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

verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários que se manifestem.” 

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

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 454/2017 constante do Processo nº 15686/2017, de 

autoria do vereador Valdir Alvarenga, que dispõe sobre a permissão para visitação de 

animais domésticos e de estimação em hospitais da rede pública e privada, 

contratados e conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito 

do município de São José dos Campos e dá outras providências; do Projeto de Lei nº 

359/2018 constante do Processo nº 9283/2018, de autoria do vereador Maninho Cem 

Por Cento, que dispõe sobre a inclusão do Agosto Laranja, Mês de Apoio ao Portador 
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de Esclerose Múltipla no calendário oficial do Município; do Projeto de Lei nº 512/2018 

constante do Processo nº 13282/2018, de autoria da vereadora Flávia Carvalho, que 

autoriza o Poder Executivo a criar o programa de atendimento às pessoas com 

epilepsia e dá outras providências; e do Projeto de Lei nº 70/2019 constante do 

Processo nº 2041/2019, de autoria do vereador Marcão da Academia, que autoriza a 

Prefeitura Municipal a remoção da fiação de telefonia sem identificação e sem 

utilização que estejam instaladas em postes na cidade de São José dos Campos; e, 

ainda, o pedido de inclusão para leitura do Projeto de Lei Complementar nº 5 

constante do Processo nº 6906/2019, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei 

Complementar nº 307, de 28 de novembro de 2006, que autoriza o Executivo 

Municipal a conceder, pelo prazo de 12 (doze) anos, o serviço de transporte coletivo 

do Município e dá outras providências; e do Projeto de Lei nº 230/2019 constante do 

Processo nº 6914/2019, de autoria da vereadora Juliana Fraga, que dispõe sobre o 

registro e a comunicação dos nascimentos de crianças com Síndrome de Down nos 

hospitais no âmbito do Município de São José dos Campos e dá outras providências; 

e, ainda, o pedido de inclusão para votação da tramitação da emenda protocolada fora 

do prazo – Emenda nº 1 ao Projeto de Lei nº 359/2018 constante do Processo nº 

9283/2018, de autoria do vereador Maninho Cem Por Cento, que dispõe sobre a 

inclusão do Agosto Laranja, Mês de Apoio ao Portador de Esclerose Múltipla no 

calendário oficial do Município. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Quero só cumprimentar 

a todos aí da galeria, em especial aos músicos e dizer a vocês que nesse momento 

inclusive os vereadores da base, os vereadores todos, né, realmente têm conversado 

muito e teve uma reunião agora há pouco, de fato, o assunto era isso, música ao vivo 

na nossa cidade. Até nós encontramos com alguns músicos aqui na entrada da 

Câmara, a gente está pedindo algumas solicitações de vocês, algumas sugestões de 

vocês para nos trazer, mas a pauta de hoje inclusive lá no sétimo andar foi com 

relação aí aos músicos. Então todos os vereadores estão aí conversando para a gente 

ver se acha aí uma saída, tá bom, gente? 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. 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Reaberta a presente 

sessão. Quero dar um boa noite para o Marcelo André que está aqui presente, 

vereador de Paraibuna, seja bem-vindo. Já dei um boa noite a todos da galeria e quero 

dar um boa noite também ao pessoal aí do Canindu, tá bom? Depois da sessão a 

gente vai conversar com vocês. Com a palavra o vereador Juvenil Silvério.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, eu quero só cumprimentar aqui 

a todos os presentes em nossas galerias, aqueles que nos assistem pela TV Câmara. 

E só pedir, senhor presidente, que... O Executivo acabou de protocolar na Casa esse 

projeto, o projeto... Processo 6918/2019, esse processo ele regulariza o bairro do 

Emha II lá na região do Pernambucano, próximo a Carvalho Pinto. Então o processo 

está protocolado na Casa, agora vai ter a tramitação desse processo e, logo passado 

então a tramitação, será votado, regularizando definitivamente lá o bairro do Emha II. E 

também, presidente, eu queria só aproveitar o microfone e cumprimentar aqui a dona 

Léia, que está presente, a dona Léia, juntamente com a sua filha, a Jéssica. Eles são 

parentes do homenageado hoje. A vereadora Amélia Naomi ela está votando um 

projeto de lei que denomina uma viela, lá no bairro Santa Júlia, de Nivaldo Ribeiro. O 

Nivaldo, filho da dona Léia, José Dimas, ele foi ministro da Eucaristia, um jovem muito 

atuante, que é merecedor, a dona Léia, a sua família, os amigos, merecedor dessa 

homenagem maravilhosa que a vereadora Amélia está fazendo. E além disso, também 

cumprimentar aqui a Jôze, que é esposa do Clemente, que está juntamente com as 

suas filhas, Laura Maria e Maria Eduarda, todas lá da região do bairro Santa Júlia. 

Parabéns, Deus abençoe muito! Dona Léia, parabéns à senhora, nossos sentimentos, 

mas a homenagem é mais que merecida ao seu filho que é um grande amigo e que 

deixou muitas saudades para todos nós. Um abraço e fique com Deus!” 

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

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, para pedir o adiamento do 

Processo 5277/2019 – Antônio Raimundo Ribeiro. A comissão lá do Santa Júlia está 

aqui, mas os parentes... ela teve um problema de cirurgia, então estou pedindo o 

adiamento para ser votado quando os familiares puderem acompanhar juntamente 

com a comissão de moradores. E eu queria aqui... o vereador Juvenil, quando ele 

cumprimentou a Maria Eduarda e a Laura, trouxeram as duas crianças aqui na frente, 

é uma alegria para essa Casa receber essas crianças que vieram acompanhando para 

votar esse projeto, mas eu queria também chamar aqui, vem crianças para cá, mas a 
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Maria Júlia, que faz aniversário hoje, o avô dela é o Popó da percussão, todos os 

vereadores aqui conhecem. Então, Maria Júlia, vem aqui para frente para alegrar! 

Junto com ela tem a Luíza que são também neta do avô que é músico, que está aqui 

representado, olha aqui a imagem dos músicos que se fazem representados por essas 

crianças. Olha lá! Quero que filme ali, por favor! Fica aqui na frente aqui porque vocês 

estão representando e todos os vereadores aqui estão apoiando a luta de vocês, então 

as crianças estão aqui representando vocês. E avisar que o Sebastian Alves Miguel, 

não é isso? Ele é filho do cantor Maicon Diego. Então a todos vocês a Casa recebeu, 

estamos recebendo vocês, mas também dizer que é uma alegria essas crianças que 

estão acompanhando os pais, já vieram a semana passada os avós, que a gente... 

está... se faz presente aqui hoje. Que para nós que pensamos a cidade, o país melhor, 

sabemos que o fundamental é educar bem. E eu acho que, educando com música, 

participando das ações, é fundamental. Então crianças ficam à vontade aqui, tá? A 

Casa e a música é de vocês.” 

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

vereador Juvenil Silvério.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, na euforia e alegria de falar do 

bairro Emha II, eu acabei esquecendo de pedir a vossa excelência a leitura do 

Processo 6918/2019 – Projeto de Lei 231/2019, de autoria do Poder Executivo, que 

desafeta a área que especifica e autoriza o município a doar setenta e duas unidades 

habitacionais de interesse social aos seus ocupantes, localizadas no Conjunto 

Habitacional Nosso Teto, e dá outras providências. Muito obrigado, presidente!” 

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

verbal de adiamento da vereadora Amélia Naomi. Vereadores favoráveis permaneçam 

como estão, os contrários que se manifestem.” 

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

senhor presidente.” 

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

unanimidade.” 

A requerimento verbal formulado pela vereadora Amélia Naomi, o Plenário, consultado, 

aprovou por unanimidade o pedido de adiamento do Projeto de Lei nº 178/2019 

constante do Processo nº 5277/2019, de sua autoria, que denomina a Viela de 

pedestres existente entre a Avenida José Antônio Silvério e Rua Edézio Peneluppi, no 

Jardim Santa Júlia, de Viela Antônio Raimundo Ribeiro. 

Identificador: 350038003300370038003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                             (ANAIS)                                              6 

CMSJC-001 – 37ª Sessão Ordinária – 06.06.2019 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  06.06.2019 

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

vereador Valdir Alvarenga.” 

O vereador VALDIR ALVARENGA:- “Senhor presidente, senhores vereadores, 

vereadoras, população aqui presente, os músicos. Senhor presidente, ontem nós 

estivemos reunidos no Residencial União com o prefeito Felício e com vários membros 

do seu secretariado, a Polícia Militar também, fizemos esse encontro lá na comunidade 

Santo Expedito, do padre Célio, e foi um encontro muito bom, um encontro com 

bastante presentes lá, pessoas, cerca de duzentas pessoas participaram da nossa 

reunião, e o prefeito Felício pôde esclarecer bastante algumas dúvidas em relação à 

saúde, as demandas daquela região, o atendimento, os próximos atendimentos que 

vão estar acontecendo. E, enfim, foi muito oportuna mesmo e eu queria aqui registrar 

aqui nessa Casa, cumprimentar o prefeito e agradecer muito inclusive à presença 

desse grande público. Mas paralela a essa fala minha, senhor presidente, eu queria 

meio que fazer um esclarecimento aqui. Na minha fala de terça-feira, a gente fez um 

discurso aqui onde a gente apresentou inúmeras obras que a gente intermediou junto 

ao Poder Executivo no período do Emanuel Fernandes, do Eduardo Cury e até do 

próprio governo anterior onde a gente também conseguiu levar algumas coisas para 

dentro da comunidade. Mas houve aqui um aparte e a gente também saiu da tribuna e 

acabou também indo aqui para o aparte. E dizer que quando a gente fez uma menção 

aqui em relação a um fato que de fato ocorreu dentro de um condomínio residencial 

referente à pessoa do meu amigo vereador Lino Bispo... meu amigo, não tenho nada 

contra a pessoa do Lino, nós temos aí algumas divergências políticas, mas isso é um 

processo natural, a gente está lá na mesma região e é uma divergência propositiva, 

positiva, onde a gente quer brigar um com o outro para levar o melhor para aquela 

região, respaldado pelo governo. Em dado momento, eu utilizei a expressão de que 

havia ocorrido um fato com ele na garagem do prédio dele. E aí o que que eu 

percebo? De que alguns setores políticos da nossa cidade estão explorando isso na 

rede social insinuando maldades do ponto de vista moral do Lino. Eu quero dizer que o 

fato ocorrido na garagem não tem nada a ver com essa insinuação que está 

acontecendo, que eu tomei conhecimento hoje, nas redes sociais. Aconteceu um fato, 

eu tenho certeza que o Lino tem todas as condições de vir e esclarecer qual foi o fato 

que houve e que ele foi, resolveu, ele resolveu o fato lá. Mas eu vim aqui na verdade 

até para meio que fazer essa defesa do Lino porque essa maldade, essa insinuação 

maldosa que está sendo feita em relação à pessoa dele e até insinuando coisas do 
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ponto de vista moral dele, da família dele, não é justo! Então não achando justo é que 

eu estou vindo aqui nesse microfone para dizer, tá certo, que não se faça isso! É uma 

mente muito fértil da maldade insinuar o que estão insinuando dele. Então não é 

verdade essa insinuação que estão dizendo do Lino. Houve um fato e eu tenho certeza 

que o Lino vai aqui agora fazer o esclarecimento e dizer que o que houve realmente 

ele foi lá e resolveu. Então é isso, eu queria dar esse esclarecimento e pedir a esses 

setores políticos da cidade que parem com esses memes atacando a moral dele, 

insinuando essa maldade direcionada à moral do nobre colega, meu amigo, vereador 

Lino Bispo.” 

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

Alvarenga, sua explanação, eu acho que é isso mesmo, é normal no calor aqui da 

discussão de quinta, de terça, eu acho que nada aqui é pessoal, mas realmente, como 

você já explicou bem aí, tem o pessoalzinho, né? O pessoalzinho do mal já leva para o 

lado pessoal. Isso é natural, aconteceu e vai acontecer várias vezes discussão de 

vereadores, no calor às vezes de projetos, é normal às vezes de trabalho na cidade, 

mas você como o Lino são vereadores já aí antigos da cidade, têm serviço prestado na 

nossa cidade, não é à toa que vocês estão aqui tanto tempo. Então nobre aí a sua 

explicação, acho que está bem claro principalmente para as pessoas que querem usar 

isso pelo lado da maldade. Quero registrar a presença também aqui do capitão 

Wagner Lima, seja bem-vindo, também do soldado Marcondes. Sejam bem-vindos 

aqui à nossa Casa. Peço ao vereador Marcão da Academia que faça a leitura dos 

processos novos aí para ciência dos vereadores.” 

Neste momento, 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 6906/2019 – 

Projeto de Lei Complementar nº 5/2019, de autoria do Poder Executivo, altera a Lei 

Complementar nº 307, de 28 de novembro de 2006, que autoriza o Executivo 

Municipal a conceder, pelo prazo de 12 (doze) anos, o serviço de transporte coletivo 

do Município e dá outras providências’. Comissões: Justiça, Economia e Transportes – 

Rito Urgente – Término do prazo para emendas: 13/06/2019. Processo nº 6914/2019 – 

Projeto de Lei nº 230/2019, de autoria da vereadora Juliana Fraga, dispõe sobre o 

registro e a comunicação dos nascimentos de crianças com Síndrome de Down nos 

hospitais no âmbito do Município de São José dos Campos e dá outras providências. 
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Comissões: Justiça, Economia e Saúde – Rito Ordinário – Término do prazo para 

emendas: 24/06/2019. Processo nº 6918/2019 – Projeto de Lei nº 231/2019, de autoria 

do Poder Executivo, desafeta a área que especifica e autoriza o Município a doar 

setenta e duas unidades habitacionais de interesse social aos seus ocupantes, 

localizadas no Conjunto Habitacional Nosso Teto, e dá outras providências. 

Comissões: Justiça, Economia e Planejamento Urbano – Rito Urgente – Término do 

prazo para emendas: 13/06/2019.” 

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

esses os processos para leitura no dia de hoje.” 

Votação da tramitação da emenda protocolada fora do prazo – Rito Ordinário. 

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

tramitação da emenda nº 1 ao Processo nº 3747/2019... corrigindo, ao Processo nº 

3647/2019. 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.” 

Às 18h55min iniciou-se o processo de votação. 

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

Emenda nº 1 ao Projeto de Lei nº 126/2019 constante do Processo nº 3647/2019, de 

autoria do vereador Maninho Cem Por Cento, que denomina a Rua Trinta e Quatro, 

localizada no Loteamento Floresta, de Rua José Pinto Neto. 

Passou-se ao processo de discussão. 

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

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI N° 47/2019 CONSTANTE DO PROCESSO N° 

1332/2019, de autoria do vereador Walter Hayashi, que denomina a Rua 35 do 

Loteamento Floresta, de Rua Esmeraldo Bispo Matias. 

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

Processo 1332/2019. Não há nenhum vereador inscrito.” 

Não havia orador inscrito. 

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

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

emenda... um substitutivo do vereador Walter Hayashi. Em votação o substitutivo. 
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Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.” 

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

senhor presidente.” 

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

por unanimidade.” 

Em votação o Substitutivo nº 1, de autoria do vereador Walter Hayashi. Aprovado por 

unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 106/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

3092/2019, de autoria do vereador Lino Bispo, que denomina a Rua 6 (SEIS), no 

Residencial Pinheirinho dos Palmares II, de Rua Jacirami Vieira de Melo. 

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

Processo 3092/2019. Vereador Lino Bispo inscrito para falar. Com a palavra o 

vereador Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, só queria pedir ao senhor que pudesse 

inverter a pauta desse projeto agora ou então aguardar um pouquinho, é que a 

homenageada estava lá na galeria e pedi aos guardas que pudesse liberar para que 

ela pudesse descer, tá? Aí a gente já faz a votação, presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Tá. Como a gente está 

em processo então temos que votar e já pede para ela descer, tá bom? Pode ser?” 

O vereador LINO BISPO:- “Tá certo. Ok, ok!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Inscrito para falar no 

processo o vereador Lino Bispo.” 

Ocupa a tribuna o vereador Lino Bispo. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, senhores vereadores, 

público aqui presente na galeria. Senhor presidente, esse processo é uma 

denominação de rua lá no Pinheirinho dos Palmares e a gente sabe assim que sempre 

uma denominação de rua ela é voltada a homenagear pessoas que fazem parte da 

história, que viveu aqui na nossa cidade e que elas são então homenageadas numa 

forma de ser eternizadas a sua memória. E a rua 6, lá no Residencial Pinheirinho dos 

Palmares, a partir da votação de hoje ela estará com uma denominação, um nome de 

uma pessoa muito conhecida: a dona Jacira, conhecida por Jaci. E, na noite de hoje, 

nós temos aqui a presença da filha dela a Jaqueline, quero cumprimentá-la, ela está ali 

na cadeira de honra, né, das pessoas que vêm a esse Plenário. A dona Jacirami Vieira 

de Melo ela nasceu no dia 22 de abril de 1963, no Cantinho, um sítio da cidade de 

Catolé do Rocha, no estado da Paraíba, onde desde muito cedo ajudou seus pais a 

criar seus doze irmãos. E ela casou-se no dia 23 de dezembro de 1981 com o senhor 

Osvaldo Pereira Nunes e desse relacionamento nasceram quatro filhos: uma menina, 

que é a Jaqueline, e mais três meninos. E, nesse tempo, deixou sua cidade natal 

juntamente com sua família, para tentar dar uma vida digna e menos sofrida aos seus 

filhos, já que as condições de sobrevivência no sertão da Paraíba eram muito difíceis. 

Em meados do mês de junho de 1996, passou a morar na cidade de São José dos 

Campos, a qual aprendeu a amar esta cidade. Por esse tempo, devido a necessidades 

financeiras, enfrentou dificuldades para arcar com o aluguel e as despesas de 

manutenção da família, tendo necessidade de trabalhar fora e, ao mesmo tempo, dar 

conta de suas tarefas domésticas. Mais tarde teve o relacionamento com seu esposo 

rompido, devido problemas como violência doméstica, alcoolismo e desprezo por parte 

dele, tornando-se incitável o divórcio. Agora, mais do que antes, ela precisaria 

trabalhar. Nesse período começou, também, sua busca pela casa própria, busca esta 

que começou na ocupação do conhecido do Pinheirinho, na zona sul, lá nas 

proximidades do Campo dos Alemães. Foram muitas lutas da dona Jacimira. E, em 

dezembro de 2016, ela foi então contemplada com a casa situada na rua 7, onde ela 

morava, nº 660, na quadra D e lote 31, lá no Residencial Pinheirinho dos Palmares. 

Neste local e por esse tempo, a Jacirami comercializava hortaliças, que mais doava do 

que vendia, um ato nobre de quem simples, mas com o espírito de partilha. Enquanto 

ali esteve, ela foi muito feliz. Era estimada por toda a sua família, todos os vizinhos da 

sua rua, da sua comunidade. Ela amava a natureza, os animais, as plantas e, 

especialmente, as rosas. E, no dia 9 de fevereiro de 2018, a rosa mais linda que 
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nasceu nesse local veio a murchar, pois ‘toda a humanidade é como a relva e toda a 

sua glória como a flor da relva; a relva murcha e cai a sua flor’. É uma passagem 

bíblica, está lá em Pedro 1:24. E ela se foi, deixando seu pequeno jardim no quintal e 

deixando triste os nossos corações, agora regado por saudades eternas e infinita. Eu 

quero, na noite de hoje, cumprimentar a sua filha Jaqueline que veio até esta Casa 

acompanhar... e o filho também, né? Está aqui, é um policial, não é? Não me tenho 

aqui o nome dele, mas é o filho da dona Jacimira, é irmão da Jaqueline, portanto, o 

casal de filhos dela aqui nesta noite acompanhando a votação desse projeto, aonde 

denomina uma rua lá no bairro dos sonhos da família, Pinheirinho dos Palmares, onde 

ela morou por um tempo e os seus filhos vão continuar aí perpetuando o seu nome e lá 

estará o nome de uma rua chamada Jacirami Vieira de Melo. Que Deus abençoe 

vocês filhos e que a sua mãe esteja recebendo esta alegria, essa satisfação de ser 

lembrada na Câmara Municipal de São José dos Campos, eternizando então o nome 

dela na rua 6, lá do Pinheirinho dos Palmares, que a partir daqui passa a se chamar 

rua Jacirami Vieira de Melo. Então eu peço aos nobres vereadores que possam aí 

estar aprovando esse projeto para que a gente possa dar a ela esta alegria e à sua 

família toda essa satisfação em ver eternizado o nome da sua mãe lá no Residencial 

Pinheirinho dos Palmares. Obrigado, senhor presidente!” 

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

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

Emenda nº 1, emenda do vereador Lino Bispo. 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.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Emenda nº 1 aprovada 

por unanimidade.” 

Em votação a Emenda nº 1, de autoria do vereador Lino Bispo. 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, senhor presidente.” 

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

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 120/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

3468/2019, de autoria do vereador Maninho Cem Por Cento, que denomina a Rua 

Cinco, localizada no Loteamento Floresta, de Rua Aurora Pereira de Oliveira. 

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

Processo 3468/2019. Não há nenhum inscrito.” 

Não havia orador inscrito. 

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:- “Aprovado por 

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 160/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

4338/2019, de autoria do vereador Walter Hayashi, que denomina a Rua 37, do 

Loteamento Floresta, de Rua Tetsuo Kanno. 

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

Processo 4338/2019.” 

Não havia orador inscrito. 

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

vereador inscrito. 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:- “Aprovado por 

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 177/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

5276/2019, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que denomina a Viela de pedestres 

existente entre a Avenida José Antônio Silvério e a Avenida Laudelino Gonçalves de 

Miranda, no Jardim Santa Júlia, de Viela Nivaldo Ribeiro Indena Correia. 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o 

Processo 5276/2019. Vereadora Amélia inscrita para falar no processo.” 

Ocupa a tribuna a vereadora Amélia Naomi .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, a vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Boa noite! Quero... olha, quero aqui falar do 

meu projeto do senhor Nivaldo Ribeiro Indena Correia e junto com ele veio alguma... lá 

do Santa Júlia, as crianças vieram junto aí eu estou pedindo porque as crianças foram 

ali e estão pedindo: ‘quero sair na tv!’. Então eu falei: ‘A hora que eu falar vão sair’. 

Então, por favor, fiquem aqui na frente, acho que aqui sai! Vamos ver aqui... saiu? Saiu 

lá! Então quem é senhor Nivaldo? Jovem carismático que doou sua vida para ajudar os 

mais carentes do Jardim Santa Júlia. Missionário evangelizador da igreja católica 

mostrava-se sempre atento e solícito na construção da capela Santo Antônio. Também 

era atuante na política em favor da comunidade em que vivia. O Sebastian está aqui 

falando que ele escorregou. Aliviava- se com os vizinhos para limpeza da lagoa e das 

áreas verdes do bairro. Sua marca registrada era o dom e era o sorriso de fazer do 

ambiente em que estava um lugar de amor e de amizade. Em reconhecimento à 

dedicação e ao exemplo de solidariedade, luta, amor à família, ao próximo e ao meio 

ambiente do cidadão Nivaldo Ribeiro, apresento este projeto. Estão os familiares. 

Levanta aí, gente! Dona Jéssica – a irmã, Ribeiro; a Léia; Jozenaide – amiga; a dona 

Léia – a mãe. Patrícia Aparecida dos Santos também, são os amigos, Lessi Pereira; a 

Maria Eduarda, são as crianças; e o Ricardo dos Santos, que é o que ajudou a 

organizar as ruas que foram denominadas. Então eu queria aqui dizer... É uma honra 

enorme a gente estar fazendo essas homenagens e espero que todos os vereadores 

votem o projeto favorável. Então aqui a nossa homenagem de alguém que foi, mas das 

nossas crianças, o nosso futuro. E esse menino lindo... Fala tchau e boa noite para 

todos!” 

O jovem SEBASTIAN ALVES MIGUEL:- “Tchau, boa noite para todos!” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Qual é o seu nome? Sebastian Alves Miguel. E ele 

disse várias vezes que queria sair na TV Câmara. Então está aqui, Sebastian, essa 

nossa homenagem para quem foi tão lutador e sabendo que tinha que lutar pelo futuro 

e o futuro são as crianças. Obrigada! Ah, hoje é aniversário da Maria Júlia, tá bom? 

Aniversariante.” 

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, 

senhor presidente.” 

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

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

Votação da tramitação da emenda protocolada fora do prazo – Rito Ordinário. 

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

tramitação da Emenda nº 1 ao Processo 9283. Vereadores favoráveis permaneçam 

como estão, os contrários que se manifestem.” 

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

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 359/2019 constante do Processo nº 9283/2019, de 

autoria do vereador Maninho Cem Por Cento, que dispõe sobre a inclusão do Agosto 

Laranja, Mês de Apoio ao Portador de Esclerose Múltipla no calendário oficial do 

Município. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Só fazendo um registro, 

tá? Que aqui a permanência das crianças aqui no Plenário, só para deixar registrado, 

registrando que a presença das crianças foi iniciativa exclusiva da vereadora Amélia 

Naomi. Com a palavra a vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, eu queria só completar que as 

crianças estiveram presentes aqui, mas com a autorização dos pais. Eu queria falar 

agora um pouquinho com os músicos que estão aí, queria falar que nós tivemos uma 

reunião na terça-feira com a comissão de músicos, na verdade foi muito mais músicos 

do que próprio... do que a comissão tinha sido formada. Fizemos, eu e o Cyborg, né, 

Cyborg? Estamos aí com um grupo de trabalho do meu gabinete com o gabinete dele 

para ver o que que nós vamos fazer na lei, para fazer uma nova lei para poder que 

vocês trabalhem. Queria falar também que não é interesse nem... de nenhum dos 

vereadores aqui dessa Casa tolher o ganha-pão de vocês, nem a atividade de vocês 

no qual eu preservo, honro e me sinto muito lisonjeada de ser amiga de muitos dos 

que estão aí. Porque como diz aqui, oh: ‘São José precisa de entretenimento’. Precisa 

mesmo! ‘Música é cultura’. Precisa mesmo! Nós temos que estar aqui valorizando o 

trabalho de vocês, nós não podemos tolher a atividade de vocês nem um minuto, nós 

simplesmente estamos tentando fazer uma lei que contemple a atividade de vocês, 

que vocês possam trabalhar em paz, que vocês não sejam tolhidos e nem abordados 
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truculentamente durante uma apresentação de vocês em qualquer casa porque todos 

merecem respeito, que vocês são trabalhador como qualquer outro trabalhador dentro 

dessa cidade. E queria também falar que nós já estamos conversando com a 

Secretaria de Governo, que nós vamos fazer, estamos fazendo uma compilação das 

leis, que tem umas leis caducas que está até embasando para fazer a abordagem que 

vocês estão sofrendo aí do Código de Posturas de 1970, uma coisa caduca que tem 

que ser revista, nós estamos vendo também junto com o Walter Hayashi, que é o 

presidente da... que está presidindo aqui os trabalhos da Lei de Zoneamento, para 

criar novos lugares para vocês terem novas... possam exercer a atividade de vocês de 

som dentro dos bares, dentro de onde vocês quiserem aí, aumentar esse espaço para 

vocês terem mais oportunidade de trabalho. Então eu só queria falar isso que ninguém 

está parado não, gente, só mais um pouquinho de paciência aí que nós estamos aqui 

muito preocupados mesmo com a atividade de vocês, tá bom? Boa noite e obrigada a 

todos!” 

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

vereador Cyborg.” 

O vereador CYBORG:- “Presidente, só para colaborar o que a vereadora Dulce Rita 

falou a respeito dos músicos, né? Ontem nós tivemos outra reunião, hoje a reunião foi 

com o governo, vários vereadores participaram, foi muito importante a participação, até 

o presidente participou, vereador Walter colaborando bastante, todos os vereadores, a 

gente tem conversado a respeito desse projeto. Esse projeto, mais uma vez, tem que 

partir, a compilação da ideia de todos os vereadores, principalmente a ideia dos 

músicos. Os donos dos bares vieram até aqui, trouxeram a sua colaboração, vão voltar 

com a colaboração, até segunda-feira eles ficaram de... o jurídico lá do sindicato, que é 

o Sinhores, até segunda-feira trazer a colaboração para que a gente possa levar o que 

está trazendo daqui da Câmara Municipal, o que os músicos têm colocado, o que a 

Prefeitura tem colocado porque a gente tem que deixar uma coisa clara, né, 

vereadora? O que é dentro do ambiente é responsabilidade dos bares, lado externo 

não é responsabilidade dos bares nem dos músicos, é responsabilidade que a Polícia 

Militar juntamente aí com a fiscalização que têm que atuar, então a gente tem que 

saber separar uma coisa da outra. E a legislação a gente tem que alterar, fazer uma lei 

diferente. A Lei do Zoneamento é uma coisa e a lei do silêncio, a lei do ruído, é outra 

coisa.” 

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

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

vereadores, público aqui presente, a todos que nos acompanham nas redes sociais, na 

TV Câmara, de maneira especial cumprimentar a todos os músicos que estão aí numa 

luta e num movimento de resistência vindo aqui todas as sessões, de maneira pacífica, 

de maneira ordeira, trabalhando esse direito, que é o direito à cultura, é o direito a ter 

aquela liberdade que é garantida na Constituição. E dizer que todos esses trabalhos, 

sugestões que a gente puder estar colaborando nesse processo dos músicos, com 

certeza a gente estará junto, tem analisado algumas leis, algumas vezes eu passo isso 

também para os vereadores que são aí da base governista, algumas sugestões, para 

ajudar. E aqui novamente coloco, como já fiz na sessão passada, a necessidade de 

enquanto tiver essa negociação, esse processo, ter, manerar a aplicação daquela 

portaria que foi feita em abril, a Portaria 003 ou... acho que é a 003, isso, a Portaria 

003. Como ela é uma coisa mais de decisão da gestão, basta a gestão segurar e não 

utilizar aquela portaria enquanto estiver em negociação. Então, novamente, reforçar 

isso. E também aqui cumprimentar a todos os moradores do bairro Canindu, Havaí, 

região que eu conheço bastante também, muitos moradores, e que estão passando aí 

por um processo difícil com essa questão da questão da água e luz, logo depois da 

sessão parece que já vão receber aí vários moradores para a gente conversar, vou 

estar presente também nessa reunião para a gente, na medida do que for possível, 

colaborar com vocês nessa luta. Senhor presidente, no dia de hoje quando foi por volta 

ali das 11 da manhã eu acabei recebendo uma ligação de alguns moradores, até tentei 

ligar lá para o vereador Valdir Alvarenga, lá do Parque Interlagos. Alguns moradores 

me procuraram sobre uma situação de... quando houve apreensão de uma banca com 

verduras, balança, levaram todo o material de uma pessoa que vendia verduras ali no 

Parque Interlagos, o senhor Edmilson, hoje, hoje, às 11 da manhã. Normalmente você 

tem uma situação onde quando a pessoa não tem documento e está tentando vender 

alguma coisa agora, chegou hoje, a fiscalização atua, mas nós estamos falando de um 

vendedor de verduras que estava lá há mais ou menos dois anos, vendia verduras às 

terças, quintas e sábados. A fiscalização foi lá e não apreendeu a mercadoria, 

apreendeu a mercadoria, a barraca que ele usa na feira do Colonial, a balança, 

apreendeu tudo e inclusive na hora de ir embora não deixou nem sequer a notificação. 

Quando a gente chegou com a situação e viu essa situação, eu falei: ‘opa!’. O 

procedimento inclusive da fiscalização foi errado porque o correto é deixar pelo menos 
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o auto de apreensão do material, da mercadoria, para ter aí a documentação para 

seguir. Então foi levado até a fiscalização, a fiscalização aí que fez, olha só a situação, 

fez depois a documentação para que ele pelo menos tivesse de volta a barraca, a 

balança que não tinha nada a ver com a história, a balança de pesagem e mais uma 

série de materiais que ele usa no dia a dia. Agora, se tem uma atividade irregular 

sendo feita num caso que já está há mais de dois anos, primeiro tem uma notificação 

preliminar, depois você tem o auto de apreensão, isso está dentro da lei 1566 lá do 

Código de Postura. Então o procedimento foi muito ruim, causou uma comoção no 

bairro, um monte de gente filmando, uma série de situações e...” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Conclua, vereador!” 

O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Lamentável aí esse tipo de situação. Quero aqui 

dizer que a fiscalização ela tem o papel dela, mas tem o devido procedimento que não 

é o que aconteceu, fez de maneira completamente diferente daquilo que determina a 

legislação.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “É, precisa ver, cada 

caso é um caso, né? Eu acho que precisa ver o que de fato aconteceu, você está 

levantando uma situação nós temos que averiguar. Aí o vereador Valdir Alvarenga, 

Interlagos, Valdir, você pode pegar e ver o que de fato aconteceu. Se houve alguma 

irregularidade do fiscal, logicamente é questão de apurar, né? Tenho certeza que isso 

será aí depois revisto. Com a palavra o vereador Dilermando Dié!” 

O vereador DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA:- “Pois não, muito obrigado! Senhor 

presidente, senhores vereadores, público presente aqui na galeria de diversos bairros 

de nossa cidade, em especial aqui os músicos, moradores ali da região do Canindu, 

que nós vamos já falar de vocês um pouquinho também. Vamos falar aqui nesta 

noite... Popó, está lá. Prazer em revê-lo, Popó! Popó ele é além-fronteira, né? Ele é 

músico além-fronteira. Prazer em revê-lo! Mas gostaria de dizer a vocês que esse 

assunto, conforme disse aqui o vereador Cyborg, a vereadora Dulce Rita, esta Casa 

está empenhada em resolver o problema de vocês, o problemas dos comerciantes, 

sabemos que fazer música obviamente é som, faz barulho, precisamos ter um limite, 

precisamos ter uma disciplina, não é? Porque o direito da gente acaba onde começa o 

direito do outro. Agora, é preciso que o poder público oferte uma lei que possa cada 

um de nós nos disciplinarmos. Nós sabemos que... eu vejo assim em vários comércios, 

eu passo por alguns e vejo ali pessoas que inclusive trabalhavam numa Embraer, 

trabalhava numa GM, trabalhava lá numa indústria, que trabalhava em lugares de 
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prestação de serviços e que por falta de uma oportunidade num país que tem de treze 

a quatorze milhões de desempregados, São José dos Campos é um munícipio que ele 

não está fora, ele está dentro desse contexto, então o que as pessoas fazem? Procura 

de alguma forma, cada um dentro do seu talento, desempenhar a sua função e esta, 

em especial, que é o talento da musicalidade, da instrumentalidade. E vejo, por 

exemplo, quando está lá o cantor, o instrumentista ao lado da sua esposa, com criança 

no colo, não é? Durante a noite ali, procurando fazer o ganha pão para levar dentro de 

casa. E o que nós não podemos concordar é com o tipo de ação que está sendo feito, 

que primeiro chega escandalizando o local do comércio, a truculência, a maneira de 

fazer as coisas. Eu acho que é preciso neste momento termos calma, agir com 

harmonia, respeitando cada setor porque ali está o dono do comércio, está o músico e 

estão lá também os clientes do local. Portanto, é preciso ter um comportamento dos 

poderes, um comportamento de respeito com o local que vai ser abordado. Existem 

casos que são exagerados, um ou outro comércio, então é preciso dizer: ‘Olha, aqui 

você está sendo notificado. Se você exagerar, na próxima você será multado?’ Okay. 

Agora, a grande maioria tem sido... tem respeitado a legislação, não é? Baixando o 

som, procurando fazer com que todos possam ganhar. Imagina nós, imaginemos nós 

em um momento desses que a cidade vive um... vamos dizer assim, um índice de 

desemprego enorme se a gente tirar... só aqui, aqui já é um exemplo, imagina cada um 

aqui sem fazer o seu trabalho que é a musicalidade, o outro sem o comércio, o que 

seria da cidade? Porque chega no final do mês tem que se... final de ano, final de mês 

tem que se pagar imposto, tem que pagar IPVA e tudo é imposto, no arroz e no feijão 

tem imposto, no açúcar tem imposto, enfim, é cinquenta, cinquenta e sete porcento de 

imposto no salário de cada um, agora, sem salário é que não dá. Então na verdade 

cada um de vocês estão vivendo o sacrifício, as agruras que os governantes praticam, 

por não ter responsabilidade botou o país numa situação de desemprego de treze a 

quatorze milhões de gente na rua. Então parabéns a vocês pela luta! Não deixem... 

não se desunam, entendeu? Estejam juntos, comerciantes e músicos. E podem ter 

certeza que esta Casa está sensível ao problema de vocês e ainda ontem à noite 

estivemos lá eu, o vereador Walter Hayashi, estava o vereador José Dimas, 

estávamos conversando com os técnicos da Prefeitura quanto à nova Lei de 

Zoneamento. E a lei inclusive ela vai permitir uma quantidade maior, vai quantificar os 

locais, ou seja, os pontos de comércio que poderão receber os músicos para trabalhar, 

conquanto obviamente terá uma disciplina, aí uma lei ordinária, é uma questão de 
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postura, que tudo está sendo tratado. Os senhores podem ter certeza que esta Casa 

não vai se furtar, repito, de estar ao lado dos senhores. Muito bem, dito isso, quero me 

voltar aos moradores dali do Canindu que têm sofrido também, mas têm uma grande 

notícia porque com a nova Lei de Zoneamento os senhores estarão incluídos dentro 

desse contexto e terão lá área pública para ter lazer, para ter o atendimento da 

Prefeitura e o prefeito Felício está muito ligado no problema de cada um dessa cidade 

e vocês lá serão beneficiados pela nova Lei de Zoneamento, está bom, gente? Então 

para quem já sofreu também até agora, espera mais um pouquinho que essa lei está 

vindo para a Câmara, assim que ela for votada, retornará e o prefeito sancionará, está 

bom? E falando no prefeito também Felício, senhor presidente, gostaria aqui de 

enaltecer a atitude do prefeito que também, atendendo uma comunidade que há muito 

tempo sofreu naquele lugar lá, que é o antigo Emha II, o prefeito no dia de hoje 

mandou para esta Casa o processo, já anunciado pelo vereador Juvenil Silvério, o 

Processo 6918 – Projeto de Lei 231, que desafeta a área que especifica e autoriza o 

Munícipio a doar setenta e duas unidades habitacionais de interesse social aos seus 

ocupantes, lá no Conjunto Habitacional Nosso Teto. Então parabéns ao prefeito Felício 

Ramuth que está usando da sensibilidade para poder atender aquelas pessoas de 

menor poder aquisitivo, as pessoas menos bafejadas pela sorte! Parabéns, prefeito! E 

vocês da Águas de Canindu podem ter certeza que o prefeito está atento lá, que o 

problema vai demorar uns dias, mas será resolvido e assim como o dos músicos. E 

quero aqui cumprimentar a todos vocês na pessoa do Popó.” 

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

vereador Sérgio Camargo.” 

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

vereadores! Quero cumprimentar também o pessoal do Canindu que está aqui 

reivindicando seus direitos legítimos, né? E quero me dirigir de maneira especial aos 

músicos que estão aqui mais uma vez me manifestando favorável à causa deles. 

Como já disse aqui, os vereadores têm se debruçado nessa matéria, têm conversado 

com o governo, têm conversado com alguns músicos também, hoje o Eduardo Renó 

estava aí, a gente conversou um pouquinho, eu também sou músico, não toco na 

noite, em barzinho, mas sou músico, gosto de apreciar uma boa música quando a 

gente vai a algum restaurante, algum barzinho, sou um apreciador da boa música e a 

gente está debruçado para fazer uma nova lei. Agora, nós vamos incluir uma emenda 

na lei que cantor desafinado tem que ser multado, tá? Então aqueles que querem 
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cantar em barzinho tem que cantar bonito porque eu vou ser um fiscal, quem for 

desafinado a gente vai multar, tá bom? Falou! Obrigado, presidente!” 

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

vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, eu queria um minuto de silêncio... 

alô... Senhor presidente, eu queria um minuto de silêncio para o senhor Benedito dos 

Santos, pai do André que trabalha aqui na portaria da Câmara. Queria também desejar 

boa noite para o capitão Wagner que trabalha lá no policiamento lá de Eugênio de 

Melo. E falar mais uma vez para os músicos, por favor, não se dispersam porque nós 

já vimos que muita coisa começou o trabalho nessa Câmara foi com o movimento das 

pessoas aqui dentro porque aí é que a coisa funciona mesmo. Falar também para o 

pessoal do Canindu, que já tive várias vezes lá por conta de umas chuvas bravas que 

deu um tempo atrás lá, que eu acho que está tendo grandes avanços agora com 

relação à regularização dos loteamentos e eu acho que nós temos uma grande 

pessoa, que é o Felício aí, um grande técnico também que está à frente disso, que é o 

Marcelo. O Marcelo é... o doutor Marcelo é expert nessa área, tem resolvido muitas 

questões com esses problemas aqui dentro da cidade. Eu também vou falar para 

vocês: não se dispersem!” 

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

vereador Roberto do Eleven.” 

O vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Senhor presidente, também queria manifestar o 

meu apoio aos músicos, aos donos de bares, dos restaurantes porque a gente não 

pode pensar assim de uma empresa pequena. Empresa pequena hoje, diz o sindicato, 

que é mais de quarenta mil pessoas diretas e indiretas precisando desse apoio. Eu 

estive na reunião com o presidente do sindicato, com representante dos músicos, o 

advogado do sindicato também esteve aqui, foi firmado ele conversar com vocês da 

comissão para vocês também ajudar nesse projeto, ficou responsável aqui para estar 

cuidado a Dulce Rita e o vereador Cyborg, mas dizer que acredito eu que nenhum 

vereador desta Casa é contra a legalização de vocês músicos. Pode contar com este 

vereador. Boa noite!” 

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

vereador José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, gostaria de pedir para inclusão para 

votação na noite de hoje do projeto de lei de autoria do vereador Maninho Cem Por 
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Cento, Processo 3647/2019 – PL 126 de 2019. Obrigado, senhor presidente!” 

Neste momento, assume ad hoc a secretaria dos trabalhos o vereador Wagner 

Balieiro. 

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 ad hoc, vereador WAGNER BALIEIRO:- “Nenhum voto contrário, 

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 inclusão para votação do Projeto de Lei nº 

126/2019 constante do Processo nº 3647/2019, de autoria do vereador Maninho Cem 

Por Cento, que denomina a Rua Trinta e Quatro, localizada no Loteamento Floresta, 

de Rua José Pinto Neto, em tramitação ordinária para apreciação em turno único. 

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

vereador Lino Bispo. Com a palavra o vereador Marcão da Academia.” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, somente para pedir um 

minuto de silêncio aqui para o senhor Adriano Donizetti da Graça, o irmão do nosso 

amigo Vanderlei da Graça, que está aqui. Faleceu no dia de ontem, quarenta e seis 

anos. Deixou a esposa Eliane Friggi da Graça Silva, deixou uma filha de seis anos de 

idade. E a gente estava agora conversando com o Vanderlei, toda a família ficou muito 

sentida, então a gente quer pedir esse um minuto de silêncio, dar nossas condolências 

e que Deus conforte o coração de toda a família, viu, Vanderlei?” 

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

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, também para pedir um minuto de 

silêncio para Cristina Ferreira Lemos, professora, dona da escola Cavalcanti Lemos. 

Então nossas homenagens a todos os familiares.” 

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

vereadora Juliana Fraga.” 

A vereadora JULIANA FRAGA:- “Obrigada, senhor presidente! Boa noite a todos! Bom, 

aqui deixo meu apoio também aos músicos e aos moradores do Canindu e do Havaí, 

né? Naquilo que for necessário na nossa parte, pode contar conosco. E gostaria de 
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fazer um convite a todos os interessados, em nome do grupo Sinergia21. Sábado 

agora, dia 8, às 8h30, vai ter um bate-papo aqui na Câmara sobre a questão de 

síndrome de Down. Então vai vir um médico geneticista muito conhecido pelos 

familiares que têm a síndrome de Down. Ele é formado na USP, mestrado na USP, 

ganhou a Personalidade do Ano de 2017 pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência do Estado de São Paulo, o Dr. Zan Mustacchi. E vai ser um bate-papo, vai 

ser um bate-papo para esclarecer dúvidas, para trazer as novas descobertas, 

encaminhar algumas coisas em relação aos que têm síndrome de Down. Então a 

todos que têm família, todos que têm interesse em conhecer mais, em saber mais, 

deixo o convite. Vai ser aqui na Câmara, às oito e meia da manhã, no sábado.” 

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

vereador José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Presidente, brevemente, quero saudar também aos 

músicos, já reforçar o que os vereadores já disseram, né? Estou a favor, é um 

processo de construção de uma lei específica para resolver de uma vez por todas essa 

situação. Saudar também o pessoal lá da região norte, vários bairros passando por 

dificuldades. Convidamos... Amanhã teremos uma audiência pública sobre a LDO e, 

em nome da Comissão de Planejamento, convidamos. Já existe algumas emendas, 

algumas solicitações de verbas para reconstruir ou reformar ou refazer o antipoeira, 

isso é importantíssimo, né? A vereadora Amélia Naomi já tem uma emenda, outros 

vereadores também estão colocando emenda. Amanhã será o dia. Estou vendo o 

pessoal da região norte também que pleitearam uma nova ponte no final da rua 

Barbosa e isso também lá amanhã é o momento, mas já foi protocolado junto ao 

Planejamento para incluir na Lei de Zoneamento. Senhor presidente, apenas para 

lembrar, hoje eu estive numa reunião com o secretário de Agricultura de São Paulo, 

onde teve também o anúncio pelo CIEE... O CIEE é o Centro de Integração Empresa-

Escola. O CIEE lançou na data de hoje um grande programa chamado programa 

Aprendiz do Agronegócio, vai ajudar jovens a ter então reconhecida essa função de 

aprendiz para trabalhar em açougue, trabalhar em supermercados tratando de 

questões do agronegócio, em cooperativas de laticínio. Então está aí uma 

oportunidade para os jovens terem reconhecida a sua função e aprender já este novo 

desafio no agronegócio. Então muito obrigado pela oportunidade! Senhor presidente, 

obrigado!” 

Em exame proposituras em tramitação ordinária para apreciação em turno único. 
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EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI N° 126/2019 CONSTANTE DO PROCESSO N° 

3647/2019, incluso na pauta, de autoria do vereador Maninho Cem Por Cento, que 

denomina a Rua Trinta e Quatro, localizada no Loteamento Floresta, de Rua José 

Pinto Neto. 

Não havia orador inscrito. 

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

3647/2019. Esse processo possuí uma emenda - Emenda n° 1 do Maninho. Em 

votação a Emenda. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que 

se manifestem.” 

O senhor secretário ad hoc, vereador WAGNER BALIEIRO:- “Nenhum voto contrário.” 

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

unanimidade.” 

Em votação a Emenda n° 1, de autoria do vereador Maninho Cem Por Cento. 

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 ad hoc, vereador WAGNER BALIEIRO:- “Nenhum voto contrário, 

senhor presidente.” 

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

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

Às 19h41min encerrou-se o processo de votação. 

Passou-se ao horário destinado ao Grande Expediente. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Orador inscrito para 

falar hoje na inscrição, vereador Lino Bispo.” 

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

Regimento Interno) o orador inscrito, vereador Lino Bispo, pelo prazo regimental de 

vinte e cinco minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, eu quero aqui cumprimentar 

o pessoal lá de Águas do Canindu. Parabenizar vocês pela luta, e precisam realmente 

lutar e conquistar aquilo que é de direito. Então parabéns a vocês! Vai dando quase 

vinte horas, a gente sabe do trabalho do dia a dia, da luta que é se trabalhar, mas é 

importante que vocês também venham a essa Casa trazendo aí as suas 

reivindicações, trazendo aí as necessidades que o bairro tem e dizer para vocês: ‘nós 

aqui temos essa missão e essa obrigação de ouvir vocês, escutar vocês e fazer isso 

chegar ao Poder Executivo que tem também o dever de executar as obras necessárias 

nos bairros, levar para o bairro a necessidade que a comunidade tem. Então conte 

sempre conosco nessa Casa, eu fico assim feliz de ver vocês lutando porque às vezes 

tem muita gente, né, que fala, fala mas na hora de estar juntos, mostrar a sua força, 

acaba às vezes não contribuindo com a sua presença. Então parabéns vocês que 

fizeram-se presentes, estão presentes na Casa no dia de hoje, trazendo aí diversas 

reclamações, diversos pleitos que vocês têm aí para a comunidade lá do Águas de 

Canindu. A gente vê vocês falar de água, de luz, de saneamento, não é? De várias 

necessidades. São lá praticamente mil e setecentas casas que pagam o IPTU e 

precisam realmente ser contempladas nos seus direitos. Então parabéns vocês por 

essa luta e que Deus continue dando força para vocês, coragem e não desanimem, 

lutem mesmo porque essa luta faz parte e eu tenho certeza que vocês estão 

construindo história ali na comunidade. Então parabéns a vocês e conte conosco! 

Quero dar uma fala aqui para os músicos. A gente já teve diversas conversas, 

recebemos essa semana os músicos aqui representando vocês, hoje estive num 

programa de rádio também falando com dois músicos lá. E dizer para vocês que esta 

Casa ela é solidária a esta luta de vocês, essa necessidade que vocês têm de manter 

os empregos. Os donos dos bares, restaurantes, os comerciantes também de ter o seu 

faturamento aí mantido, aumentado, em função daquilo que se dá ao cliente, daquilo 

que se proporciona para o cliente, para o bem-estar do cliente, o gosto do cliente, não 

é? Dizer para vocês que nós estamos solidários a esta luta de vocês. Continue nessa 

luta, eu tenho certeza que esta Casa dará a resposta justa, está certo? No sentido de 

vocês terem essa luta vencida e com certeza nós estaremos aí sempre à disposição 

de vocês para servir. Então quero dizer aqui aos senhores que devido a grandes 

discussões no dia de hoje aqui, ao tempo que vocês estão aqui esperando concluir 

essa sessão, eu vou abrir mão dos vinte e cinco minutos que eu teria de tempo 

fechando aqui a minha fala e dizer o seguinte: ‘a gente errar é humano a gente errar, 
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todo ser humano está passível de erro, todo ser humano ele é um ser que 

consequentemente ele tem essa falha sempre, não é? Mas reconhecer o erro é muito 

importante. Quero aqui dizer ao vereador Valdir Alvarenga, não é? Parabenizo o 

senhor por ter ido ao microfone de hoje dizer que aquelas pessoas que fez maldade 

com a sua fala que repensem naquilo que estão fazendo, distribuindo, inventado e 

trazendo assim coisas indevidas para a sociedade, tentando plantar algo que não 

existe. Então dizer a todos nós: é importante que a gente tenha assim muita 

responsabilidade com a nossa fala, com a nossa conduta, com aquilo que a gente 

produz, aquilo que a gente fala porque é consequências que se geram. Então que 

todos nós possamos, com muita sabedoria, com muita seriedade, sempre procurar 

pensar muito bem naquilo que a gente fala, naquilo que a gente reproduz para que a 

gente não venha a destruir a imagem das pessoas. Então que Deus abençoe a cada 

um de nós, o nosso trabalho, e encerro por aqui a minha fala na noite de hoje, 

presidente. Obrigado!” 

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

agora para um minuto de silêncio pelo passamento do senhor Benedito dos Santos, a 

pedido da vereadora Dulce Rita; do senhor Adriano Donizetti da Graça, a pedido do 

vereador Marcão da Academia; e da senhora Cristina Ferreira Lemos, a pedido da 

vereadora Amélia Naomi.” 

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

póstuma à memória dos senhores Benedito dos Santos e Adriano Donizetti da Graça e 

da senhora Cristina Maria Cavalcanti de Lemos. 

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 

19h48min.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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