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QUADRAGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 17h57min, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, 

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

vereadores: LINO BISPO (PL), SÉRGIO CAMARGO (PSDB), DR. ELTON (MDB), 

MARCÃO DA ACADEMIA (PTB), WALTER HAYASHI (PSC), ROBERTINHO DA 

PADARIA (PPS), JOSÉ DIMAS (PSDB), CYBORG (PV), PROFESSOR CALASANS 

CAMARGO (PRP), DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA (PSDB), MANINHO CEM POR 

CENTO (PTB), FLÁVIA CARVALHO (PRB) e JULIANA FRAGA (PT). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vereadores, nos seguintes horários: ROBERTO DO 

ELEVEN (PRB) – 17h58min, AMÉLIA NAOMI (PT) – 17h59min, VALDIR ALVARENGA 

(SD) – 18h03min, DULCE RITA (PSDB) – 18h03min, WAGNER BALIEIRO (PT) – 

18h07min e RENATA PAIVA (PSD) – 18h36min. 

 

 

Às 17h57min, havendo número regimental, o senhor presidente, vereador 

ROBERTINHO DA PADARIA, invocando a proteção de Deus e lembrando que todo 

poder emana do povo, declara aberta a presente sessão ordinária, dedicada à ORDEM 

DO DIA, cuja pauta da Ordem do Dia passa a fazer parte integrante dos anais desta 

sessão, ao final anexada e rubricada pelos membros da Mesa. 

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

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

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

Os trabalhos são suspensos. 

Reaberta a sessão, continuando na presidência o vereador ROBERTINHO DA 

PADARIA. 

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

sessão. Solicito ao nobre vereador Marcão da Academia que faça a leitura dos 
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processos novos para ciência dos senhores 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. 

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

esses os processos para leitura no dia de hoje.” 

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

vereador Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, eu quero pedir a vossa excelência que 

pudesse autorizar o Márcio e a Juliana, que são netos do senhor Benedicto e da dona 

Maria José... O projeto vota hoje. Eles estão aqui na galeria da Casa, que eles possam 

aqui vir para o lugar das autoridades aqui, reservado, e poder acompanhar a sessão.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Ok, vereador, já está 

autorizado. Com a palavra o vereador José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, boa noite! Boa noite a todos, colegas 

vereadores, público presente aqui na nossa Casa, funcionários da Câmara! Senhor 

presidente, solicito a supressão da leitura de todos os processos da pauta de hoje por 

serem do conhecimento de todos os vereadores. Solicito o adiamento, por uma sessão, 

dos seguintes processos: Processo, de autoria do vereador Marcão da Academia, 

10767/2017 – PL 338 de 2017; de autoria do vereador Maninho Cem Por Cento, o projeto 

15107 de 2017 – Projeto de Lei 427 de 2017; e, por último, por uma sessão também, o 

Processo 995/2018 – Projeto de Lei 33, de autoria do vereador Maninho Cem Por Cento. 

Senhor presidente, peço ainda... solicito a inclusão para leitura do Processo 7986/2019 

– Requerimento nº 1931 de 2019, de autoria do vereador Valdir Alvarenga. E solicito 

inclusão para votação do Processo 7982/2019 – Requerimento 19/2019, de 2019, de 

autoria do vereador Walter Hayashi; e, de autoria da vereadora Amélia Naomi, inclusão 

para votação, o Processo 7985/2019 – Requerimento 1930 de 2019. E, por último, 

inclusão para votação do Processo 7734/2019 – Projeto de Lei Complementar nº 9, de 

autoria do Poder Executivo. Peço ainda, senhor presidente, a inversão de pauta para 

que votemos primeiro o processo de autoria da vereadora Dulce Rita, Processo 

6748/2019 – Projeto de Lei 227 de 2019.” 

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

verbal do vereador José Dimas – supressão de leitura, adiamentos, inversão de pauta e 

leitura dos processos novos. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 
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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 338/2017 constante do Processo nº 10767/2017, de autoria 

do vereador Marcão da Academia, que autoriza o Poder Executivo a realizar o 

recadastramento dos usuários cadastrados nas Unidades Básicas de Saúde no 

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

427/2017 constante do Processo nº 15107/2017, de autoria do vereador Maninho Cem 

Por Cento, que dispõe sobre a concessão de isenção de tarifa de transporte coletivo às 

pessoas diagnosticadas com câncer ou portadoras do vírus HIV; e do Projeto de Lei nº 

33/2018 constante do Processo nº 995/2018, de autoria do vereador Maninho Cem Por 

Cento, que altera o parágrafo único do artigo 3º da Lei 4572 de 23 de maio de 1994 que 

“Dispõe sobre a carteira de identificação para portadores de deficiência física, sensorial 

ou mental irreversível e dá outras providências”, e ainda o pedido de inversão de pauta 

para que seja votado, primeiramente, o Projeto de Lei nº 227/2019 constante do 

Processo nº 6748/2019, de autoria da vereadora Dulce Rita, que denomina a rua 01, do 

Loteamento Floresta, de rua Helena Vagula de Lima; e o pedido de inclusão para leitura 

do Requerimento nº 1931/2019 constante do Processo nº 7986/2019, de autoria do 

vereador Valdir Alvarenga, que justifica ausência na sessão ordinária de 2 de julho de 

2019, por problema de saúde. 

Passou-se ao processo de discussão. 

Em exame propositura em rito prioritário para apreciação em turno único.  

EM DISCUSSÃO A REDAÇÃO FINAL AO PROJETO DE LEI N° 137/2017 CONSTANTE 

DO PROCESSO N° 4010/2017, de autoria do vereador Maninho Cem Por Cento, que 

autoriza a Prefeitura Municipal instituir a Campanha de Prevenção e Combate à 

Obesidade Infantil. 

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

Final do Processo nº 4010/2017. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os 

contrários que se manifestem.” 
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O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação 

contrária, senhor presidente!” 

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

unanimidade.” 

Às 18h51min iniciou-se o processo de votação. 

Em votação a Redação Final. Aprovada por unanimidade 

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

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI N° 227/2019 CONSTANTE DO PROCESSO N° 

6748/2019, de autoria da vereadora Dulce Rita, que denomina a rua 01, do Loteamento 

Floresta, de rua Helena Vagula de Lima. 

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

Processo 6748/2019. Não há nenhum vereador inscrito para falar no... vai falar, 

vereadora? Vereadora Dulce Rita para falar no processo.” 

Ocupa a tribuna a vereadora Dulce Rita.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, a vereadora DULCE RITA:- “Boa noite a todos! Eu queria pedir para o Marcos 

pegar para mim a lista da família aqui. Eu queria assim falar que hoje para mim é um 

momento de grande emoção que eu estou fazendo aqui a denominação de rua de uma 

grande amiga que nós tivemos lá no Jardim das Flores. Essa moça aí para mim foi um 

exemplo de vida, de garra, de determinação e, principalmente, de fé. Então, eu queria 

deixar aqui um abraço para os familiares que estão presentes: senhor Edson Barbosa é 

o esposo, Jéssica Vagula (filha), Bruna Vagula (filha), Wesley, Edson (filho), o Téo, que 

é o neto, Alice (neta), Miguel (neto), Paulo Rodrigo, que é o genro, e Talita Oliveira 

(nora). Essa é uma fotografia da nossa lindinha. Eu estava pensando em até não ler 

todo... tudo que foi o histórico da vida dela, mas como foi feito pela família e é uma 

demonstração de um calvário imenso, que foi um calvário que, por determinação de 

muita fé, ela conseguiu chegar, apesar de todas as intempéries, chegar inteira no final 

de sua vida. Então eu vou ler tudo. Vocês me desculpem até de estar relatando tudo 

que está se passando nesse depoimento. Helena nasceu no dia 25 de maio de 64, em 

Faxinal, no Paraná. Filha de Izabel Teodoro e João Vagula. Era a caçula de cinco irmãos. 

Teve uma vida muito sofrida na sua infância, trabalhando e colhendo café. Veio para 

São José dos Campos com onze anos. Casou-se com Edson Barbosa no dia 3 de março 

de 83 e tiveram quatro filhos. Sempre foi muito envolvida nos trabalhos da igreja, onde 

participava da comunhão todos os dias, adoração ao Santíssimo Sacramento toda 

semana, catequista, monitora de Crisma, ministra da Eucaristia. Participava também de 

estudos bíblicos e ajudou em várias ações da igreja. Foi uma das fundadoras da Vigília 

das Mães na Paróquia Imaculada Conceição, onde foi presidente até descobrir sua 

enfermidade. Também foi secretária da Pastoral da Liturgia da Capela Santa Terezinha 

do Menino Jesus. Além dos trabalhos voltados à igreja, também fazia várias ações 

sociais, uma delas era um bingo beneficente para arrecadar recursos para comprar 

presentes para as crianças no Natal, onde eram distribuídos para as comunidades 

vizinhas com uma festinha de distribuição dos presentes. Em outubro de 2013, descobriu 

que tinha um câncer na mama, fez uma mastectomia radical. Voltou a sua rotina após 

um mês do procedimento cirúrgico e continuou na sua luta. Quase dois anos depois, 

teve um retorno do câncer. 17 de abril de 2016, fez sua segunda cirurgia, mas também 

conseguiu retornar às suas atividades normais mesmo não tendo se recuperado 

completamente. Após essa cirurgia, não conseguiu mais participar ativamente das 

atividades da Paróquia, nem das missas com a frequência que gostava, mas por um 

tempo uma ministra levava comunhão diariamente para ela. Logo após a cirurgia, teve 
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uma trombose na perna, no qual dificultou muito sua locomoção e um... que deu também 

um inchaço no braço e perna, que era uma dor lancinante que ela sentia. Teve dois 

derrames de pleura. Mas, apesar de tudo isso, nunca se abalou, seguiu firme com sua 

luta e sua fé inabalável. Dedicava todo o seu sofrimento para conversão de sua família 

e de sua comunidade. Em março de 2018, após várias sessões de convulsões, 

descobriu-se que estava com uma metástase na cabeça, no qual foi necessário fazer 

sessões de radioterapia. Essas sessões afetaram sua fala e sua coordenação motora, 

sendo necessário assim assistência vinte e quatro horas de, no mínimo, duas pessoas 

para sua locomoção. Em 9 de setembro, foi internada no Pio XII, após ter sofrido mais 

um aneurisma. Ficou internada nove dias e no dia 17 acabou-se o sofrimento e Deus a 

recolheu para junto dele, onde ela tanto almejava estar. Apesar de todo esse sofrimento, 

nunca reclamou, nem ao menos questionou a Deus, simplesmente aceitou e dedicou 

esse momento à oração e à conversão de sua família e da sua comunidade. Ela tinha 

uma ligação muito forte com Deus, o que a amparou e deu a tranquilidade e serenidade 

para prosseguir sua caminhada nesses anos de doença. Ela sempre foi uma pessoa 

muito amorosa, cuidadora e muito temente a Deus, muito verdadeira e comunicativa. 

Seu principal desejo de se curar era para que sua mãe de noventa e três anos, que tem 

Alzheimer, voltasse a morar na sua casa, pois ela já morava... morou lá com a Helena 

por vinte e cinco anos. E depois de tantos... com o avançar da doença dela ela não 

conseguiu mais cuidar da sua mãe, mas ela sempre teve um sonho que um dia 

conseguiria fazer com que a sua mãe retornasse ao seu lar. Helena se foi deixando 

quatro filhos e quatro netos que em momento nenhum deixaram de se lembrar e amar, 

pela mulher virtuosa, amorosa, exemplo de mulher, mãe e esposa. Bom, para finalizar, 

deixo uma frase que ela usava sempre muito nos momentos difíceis: ‘Não somos, 

absolutamente, de perder o ânimo para a nossa ruína; somos de manter a fé para nossa 

salvação!’ (Capítulo 10, versículo 39, Hebreus). Queria aqui deixar o meu abraço aqui 

para a família porque eu também acompanhei esse calvário da Helena e sei como vocês 

se dedicaram, noite e dia, a correria que vocês tiveram para amparar ela. E uma coisa 

que sempre me marcou: que muitas vezes eu ia visitar a Helena, sabia da dor 

descomunal que ela estava sentindo nos braços, porque era um inchaço muito, muito 

severo, e em momento nenhum, mesmo na dificuldade de locomoção, na dificuldade 

que ela estava sentindo, na dificuldade de mexer com os braços, eu nunca vi Helena dar 

um ‘ai’ ou derramar uma lágrima. Ela sempre teve muito mesmo, depoimento de vocês, 

ela sempre esteve muito próxima e ligada a Deus. E é por esse motivo, pela dedicação, 
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pela fé descomunal dessa mulher e pelo carinho da família com relação a ela que eu 

estou deixando hoje, na memória de São José dos Campos, o nome de uma rua para 

ela. É o que eu posso fazer, mas ela merece e a família merece muito mais. E pedir uma 

salva de palmas para a família. E nasceu quase no dia do meu aniversário, a danada.” 

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 

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

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

vereador Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, eu queria pedir a vossa excelência a 

inversão de pauta no Processo 7238 e também no 7239, a concessão de uma medalha 

que nós protocolamos nessa Casa, a Medalha Superação, porque o neto e a neta do 

senhor Benedicto e da dona Maria está acompanhando a sessão. Pediria que vossa 

excelência pudesse inverter a pauta para a gente votar esse processo, por favor!” 

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

verbal do vereador Lino Bispo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários que se manifestem.” 

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

presidente.” 

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

unanimidade.” 

A requerimento verbal formulado pelo vereador Lino Bispo, o Plenário, consultado, 

aprovou por unanimidade o pedido de inversão de pauta para que sejam votados, na 

sequência, os Projetos de Decreto Legislativo nº 21/2019 constante do Processo nº 

7238/2019 e 22/2019 constante do Processo nº 7239/2019, ambos de sua autoria. 

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

vereador Maninho Cem Por Cento.” 

O vereador MANINHO CEM POR CENTO:- “Senhor presidente, pedir um minuto de 

silêncio aí, senhor presidente, em falecimento do senhor Antônio Mauro de Oliveira. Ele 

faleceu hoje, dia 4/07. Ele é irmão do conhecido aí o Lunático, aqui do centro da cidade, 
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uma pessoa bem conhecida da cidade aí, o Lunático. Que Deus abençoe aí o menino 

aí, que Deus receba ele, o Antônio Mauro de Oliveira, e conforte todos os corações dos 

familiares. Muito obrigado!” 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 21/2019 CONSTANTE 

DO PROCESSO Nº 7238/2019, de autoria do vereador Lino Bispo, que concede 

Medalha Superação a Benedicto de Melo Braga. 

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

Processo 7238/2019. Vereador inscrito para falar no processo, 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, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Nós temos a 

votação deste projeto na noite de hoje que vem conceder a Medalha Superação, 

primeiramente, ao senhor Benedicto Melo Braga. É um senhor de noventa e oito anos, 

morador na Vila Industrial, que juntamente com a sua esposa completaram neste final 

de semana que passou setenta e cinco anos de vida matrimonial. Quando fui procurado 

pela família, conheci o senhor Benedicto e a dona Maria, que é um outro processo que 

a gente votará na sequência. Conhecendo a história desse casal, eu fiquei assim 

bastante motivado por trazer a história deles a esta Casa, por se tratar de duas pessoas 

que juntamente, num plano de vida há setenta e cinco anos, fizeram um compromisso 

de estar caminhando juntos nesta vida de matrimônio. E esta história deles me chamou 

muito atenção porque superaram inúmeras dificuldades: superaram questões 

financeiras, superaram as atribulações que tem com certeza a vida matrimonial de 

qualquer casal, superaram muitas dificuldades. E com certeza essas dificuldades 

levaram eles a estar cada vez mais lutando para atingir o seu objetivo. O senhor 

Benedicto, o famoso seu Braga, nasceu no dia 14/10/1921, em Santa Rita do Sapucaí 

– Minas Gerais. Filho do senhor Arlindo e dona Lica. Ele mudou-se, ainda pequeno, para 

Tomazina, lá no Paraná, onde ele e os irmãos começaram a trabalhar em atividades 

rurais. Devido a um grande surto de malária, eles voltaram para Santa Rita do Sapucaí. 

Sempre teve grande aptidão por fazer negócios. Casou-se no dia 28/06/1944 com a 

dona Maria José de Carvalho, que é natural também de Santa Rita do Sapucaí, nascida 

no dia 24/05/1925, uma trabalhadora rural, filha de seu Carvaiá e dona Luzia. Casados, 

eles tiveram onze filhos: José Benedito, Ivo, Arlindo, Wilson, Antônio, Terezinha, Dimas, 

Vilma, Irene, Edson e Elizabeth. E em 1958, mudaram-se para São José dos Campos, 

tendo sido uma família pioneira da Vila Industrial. Ali eles tiveram comércio até que o 

senhor Benedicto Braga se descobriu corretor de imóveis. Quem hoje mora na Vila 

Industrial, a grande maioria das pessoas conhecem o senhor Benedicto por essa 

particularidade em fazer negócio. E com certeza quando ele começou a fazer esse 

trabalho poucas imobiliárias tinham ali na região. Portanto, ele desbravou aí uma 

situação de fazer com que as pessoas pudessem comprar, vender, alugar e ele tinha 

muito esse contato com as pessoas. Foi nessa atividade que ele se tornou figura 

conhecida e respeitada na cidade. Pessoas como o vereador Lico Pinto, vereador Sebe, 

professor Sérgio Sobral, monsenhor Luiz Gonzaga, cônego João Marcondes 

Guimarães, padre João, são figuras que tinham absoluto respeito e confiança no seu 
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trabalho. Os tabelionatos da cidade costumavam dizer que a assinatura dele num 

documento era garantia que as duas partes eram idôneas. Não há uma única rua na Vila 

Industrial e adjacências que não tenha pelo menos um cliente dele. Hoje, para... 

iniciativa desse projeto... na comemoração dos setenta e cinco anos de casados, ainda 

gosta de um bom violão, uma boa cervejinha, uma agradável conversa. Quem fica meia 

hora no alpendre de sua casa, vê inúmeras pessoas que o cumprimentam e pergunta 

pela sua esposa, que hoje já não tem mais a mobilidade de caminhar sozinha, ela 

depende de pessoas, ela está numa cadeira de rodas. Eu gostaria aqui de pedir que 

pudessem apresentar aqui um pequeno vídeo que nós fizemos domingo último na Vila 

Industrial, na missa das 11 horas. O padre Vieira deu uma benção especial para este 

casal que completaram setenta e cinco anos de casado. Gostaria que pudesse colocar 

um pequeno vídeo que foi feito domingo passado.” 

Neste momento, passou-se à exibição de um vídeo. 

O vereador LINO BISPO:- “E assim, senhor presidente, eu encerro a minha fala nesse 

processo do senhor Benedicto. Depois, darei uma quantidade mais breve no processo 

da dona Maria. Peço aos senhores vereadores que possam aí estarem votando 

favorável a esse projeto que concede a Medalha Superação ao senhor Benedicto 

Braga.” 

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 

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 22/2019 CONSTANTE 

DO PROCESSO Nº 7239/2019, de autoria do vereador Lino Bispo, que concede 

Medalha Superação à Maria José de Carvalho. 

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

Processo 7239/2019. Inscrito para falar no processo, vereador Lino Bispo.” 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador LINO BISPO:- “Então, senhor presidente, esse processo trata-se 

da concessão da Medalha Superação à dona Maria José. Dedicada esposa, boa mãe, 

mulher religiosa. Era membro do Apostolado da Oração na paróquia e sempre participou 

de procissões e das novenas, sobretudo do Sagrado Coração de Jesus. Sempre estava 

disposta para cozinhar e gostava de uma conversa com quem chegasse em sua casa. 

A dona Maria sempre foi uma mãezona. Corajosa, enfrentou diversas cirurgias. Sempre 

depositou a sua confiança em Deus e também ela é muito devota de Nossa Senhora 

Aparecida. Até hoje os domingos têm cheiro de macarrão, carne e maionese. Numa 

refeição ou numa ceia de Natal começava sem que ela... Nenhuma refeição ou ceia de 

Natal começava sem que ela puxasse um Pai Nosso, uma Ave Maria, sempre para trazer 

a fé. Ela injetou religiosidade em toda a sua família. O terço diário sempre foi uma prática 

do senhor Benedicto e da dona Maria. Hoje, a lucidez que sobra nele lamentavelmente 

falta na dona Maria. A audição e a visão estão mais comprometidas e dificultam a 

interação com as pessoas. Hoje, dos poucos sinais de reação que lhe restaram, o mais 

tocante é o fato de ela, sempre que percebe haver alguém ao seu lado, ato contínuo, 

ela estende a mão para acariciar. É uma particularidade, uma peculiaridade da dona 

Maria. Ela continua sendo a vó! Diferente daquela que guardava as memórias, todas as 

datas de aniversário da família, mas ela continua sendo a mesma vó carinhosa. Um 

detalhe interessante sobre o casal: o sacerdote que realizou o casamento deles, 

monsenhor José Carneiro da Arquidiocese de Pouso Alegre, ainda é vivo também! Sinal 

da grandeza da união deste casal e da família hoje reunida em alegre celebração. No 

domingo, então, nós estivemos lá na Vila Industrial, na Paróquia de São Sebastião, onde 

os dois receberam a benção especial pelos setenta e cinco anos de vida matrimonial. E 

a gente vê o quanto esse casal é um grande exemplo para a nossa sociedade. É um 

casal que realmente traz essa boa esperança de que mesmo diante das dificuldades, 

mesmo diante dos obstáculos, eles dão o testemunho de que é possível chegar ao final 

da vida... ela tem noventa e quatro anos e ele noventa e oito anos de idade, não é? 

Então, Até falava, Sérgio, o padre Vieira: ‘a igreja deveria ter uma galeria’. Assim como 

nós aqui nesta Casa e que passaram por aqui, tem a foto dos vereadores que passaram 

por esta Casa, a igreja deveria ter para casal de cinquenta anos para cima pelo menos, 

ter uma galeria. Setenta e cinco anos é muita estrada, não é? Que Deus então continue 

a abençoar! Quero aqui cumprimentar o Márcio com a sua esposa, que vieram aqui para 

acompanhar a votação desta concessão desta medalha no dia de hoje. Dizer, Márcio, 

que certamente como assim do senhor Benedicto foi aprovado por unanimidade, que da 

Identificador: 360035003100370035003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.



 Câmara Municipal de São José dos Campos 
                 (ANAIS)                                                 12 

CMSJC-001 – 44ª Sessão Ordinária – 04.07.2019 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  04.07.2019 

dona Maria também certamente vai ser aprovado por unanimidade e com certeza eles 

merecem porque grande, mas grandiosa, com certeza é o merecimento desta Medalha 

Superação para o senhor Benedicto e a dona Maria. Meu muito obrigado aos senhores 

vereadores por essa posição de vocês unanime nessa propositura e que Deus abençoe 

a todos nós! Obrigado, presidente!” 

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 

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

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

vereador José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, eu gostaria de pedir a inversão de pauta 

para votar um requerimento, do vereador Walter Hayashi, que solicita aí a ausência da 

sessão.” 

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

de pauta a pedido 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:- “Aprovada por 

unanimidade.” 

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

aprovou por unanimidade o pedido de inversão de pauta para que seja votado o 

Requerimento nº 1929/2019 constante do Processo nº 7982/2019, de autoria do 

vereador Walter Hayashi, que solicita autorização plenária para representar a Câmara 

Municipal no dia 4 de julho de 2019, na audiência pública da Revisão da Lei de 

Zoneamento, sem ônus. 

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

do Processo 7982/2019. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários 

que se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nenhuma manifestação, 
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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 Requerimento nº 

1929/2019 constante do Processo nº 7982/2019, de autoria do vereador Walter Hayashi, 

já citado. 

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 

unanimidade.” 

Em votação o Requerimento nº 1929/2019 constante do Processo nº 7982/2019, de 

autoria do vereador Walter Hayashi, incluso na pauta, já citado. Aprovado por 

unanimidade 

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

vereador Walter Hayashi.” 

O vereador WALTER HAYASHI:- “Senhor presidente, quero agradecer aos 

companheiros vereadores e vereadoras por esse gesto de companheirismo. É que eu, 

como presidente da Comissão de Planejamento Urbano dessa Casa, eu pedi uma 

licença, com anuência dos nobres colegas, para estar na audiência pública que está 

ocorrendo neste momento lá na região do Novo Horizonte. Como é uma região que eu 

atuo bastante também, então por isso que eu pedi essa licença para sair no meio da 

sessão para que eu possa representar a Câmara, os vereadores, nesse debate. Como 

essa reunião ela... essa audiência ela vai ainda mais a noite, os outros vereadores 

também poderão ir depois que terminar a sessão. Mas eu queria, senhor presidente, 

solicitar o seguinte: tem dois projetos na pauta que é de minha autoria, então eu estou 

autorizando a passar no Plenário para votação, mas com a minha ausência porque eu 

vou estar ausente, então, peço essa... faço essa solicitação. E, finalizando, quero pedir 

também um minuto de silêncio para a dona Teresa de Angelis, que era mãe do Benê, 

administrador da Regional Leste II, falecida na sexta-feira passada, um minuto de 

silêncio para ela, em homenagem a ela que contribuiu muito com a nossa cidade. Muito 

obrigado, senhor presidente!” 
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EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI N° 342/2018 CONSTANTE DO PROCESSO N° 

9029/2018, de autoria do vereador Marcão da Academia, que autoriza a Prefeitura 

Municipal a complementar o programa Rua de Lazer com o kit de brinquedos inclusivos, 

e dá outras providências. 

Não havia orador inscrito. 

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

Processo 9029/2018. Esse 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.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Aprovado a Emenda nº 

1 por unanimidade.” 

Em votação a Emenda nº 1. Aprovada por unanimidade 

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

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

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

contrária, 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 Marcão da Academia.” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA, J. V.:- “Boa noite, senhor presidente, vereadores 

e vereadoras, público presente, público que nos assiste através da TV Câmara! Senhor 

presidente, acabamos de aprovar agora o processo, de minha autoria, nº 9029 – Projeto 

de Lei nº 342 de 2018, onde a Prefeitura Municipal... autoriza a Prefeitura Municipal a 

complementar o kit daquele programa Rua de Lazer da Secretaria de Esporte e 

Qualidade de Vida, complementa com a inclusão de brinquedos inclusivos, 

principalmente para pessoas com deficiência, crianças com deficiência. A gente que 

acompanha muito esse trabalho, todo esse projeto que é realizado em vários eventos, 

entidades que promovem um lazer para as crianças, para os pais, para as famílias em 

conjunto, a gente estava detectando que tinha muitas crianças com algum tipo de 

deficiência e chegava para usar, usufruir desse programa e tinha um pouco de 

dificuldade. Então vários pais, amigos também que participavam, entraram em contato 
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conosco e falou assim: ‘poxa, Marcão, a gente deveria ter nesse programa também algo 

envolvido para ajudar as crianças com deficiência, alguns brinquedos inclusivos’. E esse 

projeto vem realmente contemplar esse programa, que é um programa tão bom que a 

Secretaria de Esporte fornece e que realmente estava com esse déficit. E agora, com 

esse projeto aprovado agora, tenho certeza que a Prefeitura, a Secretaria de Esporte, 

vai se mexer cada vez mais. A gente, que tem aqui também nessa Casa a Frente 

Parlamentar de Apoio à Pessoa com Autismo também, a gente vê vários pais também 

sempre entrarem em contato com a gente junto com toda a Frente Parlamentar para 

trabalhar cada vez mais para a acessibilidade a todos os programas principalmente para 

a pessoa com deficiência e esse programa também vai poder contemplar isso. Então a 

gente fica muito contente, agradece a todos os pares vereadores que, por unanimidade, 

aprovamos esse projeto e está mais aí uma conquista para a nossa cidade, está mais 

uma conquista para a pessoa com deficiência e sua família. Agradeço a todos. Muito 

obrigado, senhor presidente!” 

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

vereador José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, apenas para fazer uma retificação, eu 

havia pedido para inclusão de um processo para votação, agora eu solicito a retirada 

desse processo para votação, do Processo 7734/2019 – Projeto de Lei Complementar 

9 de 2019. Obrigado, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Está registrado o pedido 

do vereador José Dimas.” 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 36/2018 CONSTANTE 

DO PROCESSO N° 10839/2018, de autoria do vereador Dr. Elton, que concede o Título 

de Cidadão Joseense a Fausto Junqueira de Paula. 

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

Processo 10839/2018. Não há nenhum vereador 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, 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 LEI N° 40/2019 CONSTANTE DO PROCESSO N° 

1065/2019, de autoria do vereador Walter Hayashi, que denomina a Viela 11 (onze), 

situada entre a rua Pedro Manzatto e a rua Zaíra Galdino da Silva, no Residencial Dom 

Bosco, de viela Santa Marcelina. 

Não havia orador inscrito. 

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

Processo 1065/2019. Esse processo possui um substitutivo. Em votação o Substitutivo. 

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:- “Substitutivo aprovado 

por unanimidade.” 

Em votação o Substitutivo nº 1. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI N° 162/2019 CONSTANTE DO PROCESSO N° 

4610/2019, de autoria do vereador Walter Hayashi, que denomina a área conhecida 

como Parque Alambari, situado na Avenida Central Antonio da Costa Nunes, no bairro 

Campos de São José, de Parque Alambari Kazuo Takanashi. Não havia orador inscrito. 

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

Processo 4610/2019. Esse 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, 

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 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 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o Processo 
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7915/2019. 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.” 

Submetido à apreciação do Plenário foi aprovado por unanimidade o Processo nº 

7915/2019 – ata legal e anais da 41ª Sessão Ordinária realizada em 25 de junho de 

2019. 

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

7916/2019. 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.” 

Submetido à apreciação do Plenário foi aprovado por unanimidade o Processo nº 

7916/2019 – ata legal e anais da 42ª Sessão Ordinária realizada em 27 de junho de 

2019. 

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

para votação do Processo 7985/2019. 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 inclusão para votação do Requerimento nº 

1930/2019 constante do Processo nº 7985/2019, de autoria da vereadora Amélia Naomi, 

que requer à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp 

informações das efetivas providências urgentes visando sanar o vazamento de rede de 

esgoto no endereço rua Juiz David Barrilli, 304, Jardim Aquarius. 

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

Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem.” 
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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 Requerimento nº 1930/2019 constante do Processo nº 7985/2019, de 

autoria da vereadora Amélia Naomi, incluso na pauta, já citado. Aprovado por 

unanimidade 

Às 19h30min encerrou-se o processo de votação. 

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

Marcão da Academia que faça a leitura dos processos novos, é o Processo 7986.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “‘Processo nº 7986/2019 – 

Requerimento nº 1931/2019, de autoria do vereador Valdir Alvarenga, justifica ausência 

na sessão ordinária de 2 de julho de 2019 por problema de saúde.’ Somente, senhor 

presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Convoco, nos termos 

regimentais, a 3ª Sessão Extraordinária a ser realizada no dia 11 de julho, às 10 horas, 

para leitura e votação dos seguintes processos: Processo nº 7704/2019 – Projeto de Lei 

248/2019, autoria Poder Executivo; Processo 7733/2019 – Projeto de Lei Complementar 

nº 8/2019, autoria Poder Executivo; Processo 7734/2019 – Projeto de Lei Complementar 

nº 9, autoria Poder Executivo; Processo nº 7987 – Projeto de Decreto Legislativo nº 

26/2019, autoria Mesa Diretora.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos para... Com 

a palavra o líder de governo, vereador José Dimas.” 

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

Processo 7987/2019 – Projeto de Decreto Legislativo 26 de 2019, de autoria da Mesa 

Diretora.” 

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

Marcão da Academia que faça a leitura do processo.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Processo nº 7987/2019 – 

Projeto de Decreto Legislativo nº 26/2019, de autoria da Mesa Diretora, autoriza a 

Câmara Municipal de São José dos Campos a firmar convênio com o Tribunal Regional 

Eleitoral do Estado de São Paulo para a produção de material audiovisual voltado à 

campanha da revisão biométrica obrigatória. Comissões: Justiça e Economia – Rito 

Urgente – Término do prazo para emendas: 05/08/2019.” 

Identificador: 360035003100370035003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos, então, 

agora para um minuto de silêncio pelo passamento do senhor Antônio Mauro de Oliveira, 

a pedido do vereador Maninho Cem Por Cento, e da senhora Teresa de Angelis, a 

pedido do vereador Walter Hayashi.” 

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

póstuma à memória do senhor Antônio Mauro de Oliveira e da senhora Teresa de 

Angelis. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Nada mais 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 19h36min.-

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

 

Identificador: 360035003100370035003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.
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