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QUADRAGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 18h01min, o senhor secretário ad hoc, vereador Professor 

Calasans Camargo, procede à verificação de presença e constata a presença, em 

Plenário, dos seguintes vereadores: DR. ELTON (MDB), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), 

RENATA PAIVA (PSD), FLÁVIA CARVALHO (PRB), ROBERTINHO DA PADARIA 

(PPS), JULIANA FRAGA (PT), PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PRP) e 

ROBERTO DO ELEVEN (PRB). 

 

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

CEM POR CENTO (PTB) – 18h01min, WAGNER BALIEIRO (PT) – 18h04min, 

SÉRGIO CAMARGO (PSDB) – 18h04min, JOSÉ DIMAS (PSDB) – 18h05min, 

ESDRAS ANDRADE (SD) – 18h09min, WALTER HAYASHI (PSC) – 18h09min, 

MARCÃO DA ACADEMIA (PTB) – 18h24min, AMÉLIA NAOMI (PT) – 18h31min, 

CYBORG (PV) – 18h51min, VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h58min e DILERMANDO 

DIÉ DE ALVARENGA (PSDB) – 18h58min. 

 

 

Às 18h01min, 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. 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Reaberta a presente 

sessão. Havendo número legal e sob a proteção de Deus e lembrando que todo poder 

emana do povo, declaro aberta a 49ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa da 

17ª Legislatura. 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, e assume a secretaria dos trabalhos o vereador Marcão da Academia. 

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

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

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

vereadores, público presente, também convidados da noite de hoje, servidores da 

Casa! Senhor presidente, solicito primeiramente a supressão da leitura de todos os 

processos da pauta da noite de hoje por serem de conhecimento de todos os 

vereadores. Solicito ainda, o adiamento, por uma sessão, dos seguintes processos: 

Processo 980/2019 – Projeto de Lei 27/2019 e também o Processo 6041/2019 – 

Projeto de Lei 206 de 2019. Solicito ainda, senhor presidente, a inclusão para leitura 

da Mensagem Aditiva, de autoria do Poder Executivo, ao Processo 9243/2019 – 

Projeto de Lei Complementar 11 de 2019; e inclusão para votação, leitura e votação, 

do Processo 9608/2019 – Requerimento 2706 de 2019, de autoria da vereadora Dulce 

Rita. Retificando, Processo 9608/2019 – Requerimento 2768 de 2019. Obrigado, 

senhor presidente!” 

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

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

contrários 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 27/2019 constante do Processo nº 980/2019, de 
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autoria da vereadora Renata Paiva, que dispõe sobre a proibição do consumo de 

cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos, narguilés ou de qualquer outro produto 

fumígeno, derivado ou não do tabaco, em parques, centros comunitários, ginásios 

poliesportivos, salões comunitários e piscinas públicas no âmbito do município de São 

José dos Campos e dá outras providências; e do Projeto de Lei nº 206/2019 constante 

do Processo nº 6041/2019, de autoria da vereadora Renata Paiva, que autoriza o 

Poder Público Municipal a disponibilizar macas, cadeiras de rodas e cadeiras de banho 

dimensionadas para pessoas obesas em todos os hospitais, clínicas e Unidades de 

Pronto Atendimento pertencentes ao município de São José dos Campos, ou geridos 

pela Administração Municipal, e dá outras providências; e, ainda, o pedido de inclusão 

para votação do Requerimento nº 2768/2019 constante do Processo nº 9608/2019, de 

autoria da vereadora Dulce Rita, que solicita autorização plenária para representar a 

Câmara Municipal no dia 15 de agosto de 2019, na Audiência Pública da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias de 2020, sem ônus; e o pedido de inclusão para leitura da 

Mensagem Aditiva nº I/SAJ/DAL/19 ao Processo nº 9243/2019 – Projeto de Lei 

Complementar nº 11/2019, de autoria do Poder Executivo. 

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

vereador Marcão da Academia que faça a leitura dos 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 da leitura do dia de hoje.” 

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

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, para registrar a presença aqui dos 

ambientalistas, dos moradores do Bosque Betânia, estão aqui de novo com o cartaz 

‘Aqui de Olho’, ‘Não ao Corte de 136 Árvores do Inpe’, na área ali do Astronautas, 

‘Salve o Bosque’, ‘Estamos de Olho’, ‘Salve o Bosque’, e o banner do Bosque Betânia 

e uma grande faixa. A imprensa está registrando. Do outro lado aqui nós estamos 

também com os músicos, que estão todas as semanas, juntamente com vocês, 

também pedindo e lutando para que, na Lei de Zoneamento, eles sejam atendidos: 

‘Queremos mais uma trégua’ – chega de fiscalização, ‘Família de músico também 
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paga conta’, ‘Que município é...’ Não consigo ler, mas está aqui registrado. ‘Música é 

cultura’. E eu queria dar uma boa notícia. Hoje de manhã teve... O Moraes... 

Cumprimentar o Moraes que está presente, o ambientalista que também está na luta 

do Bosque Betânia. Mas hoje de manhã, seis e meia da manhã, esteve na porta do 

Inpe juntamente com outras ambientalistas, Andreia, sociedade civil, moradores do 

Jardim da Granja. Participamos ali de uma manifestação contra o corte das árvores, 

que a Prefeitura já fez uma parte, mas ontem fomos acionados pela comunidade, 

estive no Ministério Público Estadual, fiz uma representação no dia de ontem, também 

eu sei que outras pessoas fizeram a denúncia como o Lucas Lacaz, que é um grande 

defensor também e um parceiro do Bosque Betânia, fez ontem à tarde esta 

representação. Por fim, hoje de manhã nós fizemos essa manifestação que fomos 

muito bem recebidos pelos trabalhadores da Embraer que passavam, buzinaram, que 

pararam, que discutiram, que levaram material, hoje à tarde de novo a sociedade 

esteve lá, a sociedade civil organizada, colocando as suas faixas e a manifestação. 

Cumprimentar aqui os companheiros e as companheiras...” 

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

por favor!” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Já encerrando... porque está aqui a Andreia, está aqui 

também o Moraes, que fizemos... participamos da reunião do Comam no dia de hoje e 

o Comam votou, ouvindo lá várias outras pessoas da sociedade civil, mas votou 

porque a Prefeitura infelizmente não apresentou ao Comam o projeto desta ciclovia. 

Então até não apresentar o projeto com os aspectos técnicos do projeto todo, está... o 

Comam orienta a suspensão deste... do corte de árvore. Então, amanhã, de novo, a 

partir das seis e meia da manhã até as nove horas, nós estaremos de novo na rotatória 

do Inpe, do CTA. Convido todas vocês para estar lá porque nós vamos continuar essa 

luta, foi pontual, mas é importante porque nós... hoje as máquinas não foram e 

amanhã nós vamos estar lá inclusive para vigiar, para ver se essa orientação será 

acatada. Depois da reunião do Comam, Andreia...” 

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

favor!” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Já encerrando. Andreia, o Manara passou lá porque 

nós pedimos para o Manara participar da reunião do Comam, já tinha encerrado essa 

pauta a hora que ele desceu, mas hoje ele passou ali pela rotatória do Inpe, inclusive 

as moradoras aqui, a Adriana, que é da sociedade civil, entregou o convite e a 
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manifestação contra o corte de árvores lá da avenida Astronautas. Da mesma forma 

que eles queriam cortar da Vila Betânia, fizeram infelizmente. Mas a sociedade está 

reagindo como vocês fizeram. Muito obrigada pela lição! Estamos um pouco... 

Infelizmente não foi possível impedir que sessenta e oito árvores fossem cortadas, 

mas nós queremos preservar o restante que ainda tem, mais quase cem árvores que 

eles querem cortar. Então, amanhã, todas e todos lá na avenida dos Astronautas.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereadora, nós temos 

que... votação aqui do pessoal que está esperando aqui. Vereadora, conclua, por 

favor!” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Pois não, já encerrado. A nossa luta foi vitoriosa!” 

Votação da tramitação dos substitutivos protocolados fora do prazo. 

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

tramitação do Substitutivo nº 2 ao Processo 11179/2016. 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:- “Tramitação aprovada 

por unanimidade.” 

Às 19h14min iniciou-se o processo de votação. 

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

Substitutivo nº 2 ao Projeto de Lei nº 238/2016 constante do Processo nº 11179/2016, 

de autoria da vereadora Amélia Naomi, que denomina a Rua Dois, localizada no 

Loteamento Pinheirinho dos Palmares II, de rua Lucas Mario Carvalho Vieira. 

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

tramitação do Substitutivo nº 1 ao Processo 12759/2017. 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:- “Tramitação aprovada 

por unanimidade.” 

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

Substitutivo nº 1 ao Projeto de Lei nº 371/2017 constante do Processo nº 12759/2017, 

de autoria da vereadora Amélia Naomi, que denomina a Rua Vinte, localizada no 

Loteamento Pinheirinho dos Palmares II, de rua Eduardo Martins Rocha. 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Peço ao vereador 

Marcão da Academia que faça a leitura dos processos novos.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Leitura dos Substitutivos 

protocolados fora do prazo: ‘Substitutivo nº 2 ao Processo nº 11179/2016 – Projeto de 

Lei nº 238/2016, de autoria da vereadora Amélia Naomi, denomina a Rua Dois, 

localizada no Loteamento Pinheirinho dos Palmares II, de rua Lucas Mario Carvalho 

Vieira. Comissão: Justiça – Rito Ordinário – Término do prazo para emendas: 

29/08/2019. Substitutivo nº 1 ao Processo nº 12759/2017 – Projeto de Lei nº 371/2017, 

de autoria da vereadora Amélia Naomi, denomina a Rua Vinte, localizada no 

Loteamento Pinheirinho dos Palmares II, de rua Eduardo Martins Rocha. Comissão: 

Justiça – Rito Ordinário – Término do prazo para emendas: 29/08/2019’. Senhor 

presidente!” 

Passou-se ao processo de discussão. 

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

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 185/2018 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

4849/2019, de autoria do vereador Roberto do Eleven, que institui e inclui no 

Calendário Oficial de Festas e Comemorações do Município de São José dos Campos 

a Semana do Uso Racional de Medicamentos. 

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

Processo 4849/2018. Algum vereador inscrito? Não há 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.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 166/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

4857/2019, de autoria do vereador Marcão da Academia, que denomina a Rua 

Quarenta, localizada no Conjunto Habitacional Dom Pedro II, nesta cidade de São 

José dos Campos, de rua Ana Maria Ramos Lima.”  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o 
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Processo 4857/2019. Inscrito para falar no processo o vereador Marcão da Academia.” 

Ocupa a tribuna o vereador Marcão da Academia.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Boa noite a todos! Boa noite, 

presidente, Mesa Diretora, vereadores e vereadoras, público presente, público que nos 

assiste através da TV Câmara, através da página do facebook! Eu quero aqui hoje 

cumprimentar em especial a família da dona Ana Maria Ramos Lima. Aqui, em 

especial, cumprimento o seu marido, o José Arantes Lima, nosso conhecido diácono 

Lima, da Igreja Coração de Jesus, lá do Bosque dos Eucaliptos. É um diácono que faz 

um trabalho excepcional na nossa comunidade. Meu filho hoje, o Pedro Henrique, que 

serviu quantas e quantas vezes com o diácono como coroinha, cerimoniário, hoje está 

lá no seminário, seminarista junto com o padre Djalma. Mas o quanto que meu filho 

sempre falou muito bem e se espelha muito no diácono Lima. Muito obrigado também 

– viu, diácono? – por todo o trabalho que o senhor exerce até na nossa comunidade. 

Cumprimentar o Luiz Eduardo Lima, filho da dona Ana; a Natália Joyce Ferreira Lima, 

a neta; Elaine de Fátima Souza Lima, nora; a Lara de Fátima Souza Lima, a neta; o 

João Raimundo da Silva, lá da Obra Social Coração de Maria, onde a dona Ana 

passou a sua vida, sacrificou-se, lutou, trabalhou tanto em prol daquela obra, né, 

senhor João? Que bonito foi a história, né? Eu vou falar um pouquinho da dona Ana. 

Eu pedi até para o seu esposo, o diácono Lima, falar um pouquinho sobre ela e 

escrever essa carta, e eu vou fazer essa leitura com muito carinho, pois a dona Ana 

em todo o tempo que ela esteve lá, principalmente à frente da obra do Coração de 

Maria, a gente... Quantas vezes eu fui, estive presente lá e sempre ela esteve lá 

trabalhando, exercendo a sua função com muito amor, com muito carinho, com muita 

dedicação. Então essa homenagem hoje, desse Projeto de Lei nº 166/2019, que 

denomina a Rua Quarenta, localizada no Conjunto Habitacional Dom Pedro II, em São 

José dos Campos, de rua Ana Maria Ramos Lima, é uma homenagem que a gente faz 

à pessoa que muito fez pela nossa cidade, que muito fez pela nossa comunidade. 

Todas as homenagens aqui de ruas são eternizadas a essas pessoas que realmente 

fizeram parte da história e construíram a história da nossa cidade. A Ana nasceu no 

bairro do Rio das Cobras, na zona rural de São José dos Campos, onde morou com a 

família até a morte do seu pai, senhor Benedito de Araújo Pinto. Seu pai faleceu em 

acidente de caminhão de transporte de leite da Cooperativa de Laticínios aqui de São 

José dos Campos. Depois disso, sua mãe mudou-se com os filhos para a cidade. A 

dona Ana trabalhou durante alguns anos no hospital Pio XII, em Santana, como 

auxiliar de enfermagem, e como auxiliar de creche. Casou com o senhor José Lima, 

em 31 de janeiro de 1970. E a Ana faleceu agora em 2016, no dia 9 de dezembro. O 
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Lima, esposo da Ana Maria ou dona Ana, né, como muitos a conheciam... Ela faleceu 

dia 9 de dezembro de 2016, como já tinha dito, vítima de um câncer no estômago, 

descoberto num estado muito avançado já, sem possibilidade de tratamento ou 

cirurgia. Até aquela data ela era a presidente da Obra Social e Assistencial Coração de 

Maria. O diácono Lima foi marido da dona Ana por quase quarenta e sete anos, né? 

Quarenta e sete anos. E acompanhou toda a sua trajetória de atuação principalmente 

dentro da Obra Social. A Ana fez parte da obra Assistencial e Social Coração de Maria 

desde a sua fundação, no dia 4 de agosto de 1985. Juntamente com o diácono Lima, 

nessa data ela participou da assembleia de fundação e criação da Obra Social, 

convocada pelo então bispo diocesano Dom Eusébio Oscar Scheid, juntamente com 

muitas outras pessoas da comunidade, tornando-se uma das sócias-fundadoras da 

Obra Social. No dia 22 de novembro de 1993, ela foi convidada pelo Padre Geraldo 

Alves da Silva (Pe. Geraldinho) para fazer parte da equipe responsável pelo início do 

funcionamento da Creche Rosália Joana Scheid, que pertence à Obra Social. A 

primeira atividade da equipe foi o levantamento das crianças que haviam nas favelas 

que se formaram nas margens da avenida Salinas, lá principalmente, no Bosque dos 

Eucaliptos. E começaram o atendimento com essas crianças. A Ana participou 

ativamente da expansão, aprimoramento e estruturação dos serviços prestados pela 

Obra Social. Isso posteriormente tornou possível o estabelecimento de parcerias com 

a Prefeitura Municipal de São José dos Campos no Projeto Cecoi Creche Rosália 

Joana Scheid, para bebês e crianças de 1 a 6 anos, e no Projeto Cecoa Madre Teresa 

de Calcutá, para crianças de 7 a 12 anos, além de outros projetos de apoio e captação 

de recursos, promovidos pela Obra Social, para complementar a verba necessária 

para o funcionamento da Entidade, que a gente acompanha muito o como é difícil esse 

trabalho de captação e para dedicação nessa área realmente a importância que foi, 

pois senão não teria nem continuado uma obra como essa. A partir de 1995, Ana 

passou a participar intensiva e extensivamente da Administração da Obra Social e 

Assistencial Coração de Maria nas seguintes funções: No início de 1995, participou 

pela primeira vez da administração, como Membro do Conselho Fiscal; de 1995 a 1997 

participou da Diretoria como vice-presidente; de 1998 a 1999 participou como Primeira 

Tesoureira; 2000 a 2001 participou como presidente; 2002 a 2003 participou como 

Segunda Tesoureira; 2004 a 2007 atuou fora da administração, como voluntária, 

coordenando a equipe do Bazar e da Captação de Recursos; 2008 e 2009 participou 

da administração como membro do Conselho Fiscal; 2010 até maio 2012 participou 
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como presidente novamente; de maio de 2012 a abril de 2014 participou como 

Primeira Tesoureira; de abril de 2014 a dezembro de 2016 participou como presidente 

mais uma vez. Conforme já mostrado, dos últimos vinte e dois anos de funcionamento 

da Obra Assistencial e Social Coração de Maria, a Ana fez parte da administração 

durante dezoito anos, ficando fora da administração apenas no período de 2004 a 

2007. Quais foram os pontos fortes da atuação da Ana na Obra? O senhor Lima 

destaca principalmente sua constante preocupação com as crianças; sua capacidade 

de unir as pessoas; a busca constante de novas formas de captação de recursos; o 

seu empenho para a construção do novo prédio onde hoje funciona o Cecoa; seu 

apoio à diretoria mesmo quando estava fora dela. E, acima de tudo, destaco o seu 

testemunho de dedicação e amor ao próximo, e a sua serenidade nas situações 

difíceis. Além da sua dedicação na Obra Social, a Ana prestou os seguintes serviços à 

Igreja da Diocese de São José dos Campos também: Participou, juntamente com o 

senhor Lima, da equipe que implementou a Pastoral Familiar da Paróquia Coração de 

Jesus; Participou também com ele da equipe que revitalizou a Pastoral Vocacional em 

toda a paróquia; Foi Ministra Extraordinária da Sagrada Eucaristia na paróquia, no 

período em que o Pe. Moacir Silva e o Pe. Geraldinho eram párocos. Durante alguns 

anos foi coordenadora dos Ministros Extraordinários da Sagrada Eucaristia da mesma 

paróquia; coordenando a Barraca de Sucos e Açaí nas Festas na Colina da Diocese 

de São José dos Campos. Ela foi Coordenadora Diocesana das Esposas dos 

Diáconos, no período em que também o senhor José Arantes Lima, nosso diácono 

Lima, foi era Coordenador Diocesano dos Diáconos Permanentes. Atuou, juntamente 

com seu esposo, na Comissão Diocesana Em Defesa da Vida. Atuou também, junto 

com ele, na Comissão Diocesana da Pastoral Familiar. Aí está um pouco da história da 

dona Ana, uma história de vida, de amor, de dedicação junto com seu esposo, junto 

com a sua família e que ajudou a construir muito, muito, muito a nossa igreja, a nossa 

comunidade e a nossa cidade. Vou só citar aqui o que o senhor José Lima passou 

para a gente aqui o que a Ana... ela tinha sempre uma... como motivação, uma frase 

de Madre Teresa de Calcutá, ela falava o seguinte: ‘O que eu faço é uma gota no meio 

de um oceano, mas, sem ela, o oceano será menor’. Essa é uma fala realmente de 

uma pessoa grande, uma pessoa de espírito grande, que eu tenho certeza que hoje 

está lá ao lado do nosso Senhor olhando por nós também, e que seja iluminada e que 

Deus abençoe sempre a tudo o que ela fez, a toda a sua família e eu tenho essa honra 

de poder hoje aqui também estar homenageando ela, a todos vocês, eternizando o 
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nome dela numa rua de nossa cidade para que todos, quando passarem ali e ver o 

nome dela, saibam também que ali tem uma história, uma pessoa que fez uma história 

e uma pessoa de Deus. Muito obrigado por ceder essa honra! Peço a todos os nossos 

pares vereadores que aprovem esse projeto que a gente fica muito emocionado de 

poder apresentar. Muito obrigado à presença de vocês. Deus abençoe a todos vocês! 

Obrigado!” 

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

votação, vereador Sérgio Camargo.” 

O vereador SÉRGIO CAMARGO, E. V.:- “Senhor presidente, eu gostaria de, nesta 

noite, parabenizar o vereador Marcão pela iniciativa e também parabenizar a família, 

né? O diácono Lima que está aqui. Tantas vezes nós participamos das atividades da 

diocese juntos. Conheci a dona Ana lá da Paróquia Coração de Jesus, também da 

Obra Social lá quando a gente visitou, passeou por lá. Então, parabéns pela iniciativa 

de estar eternizando o nome da esposa do diácono Lima, dona Ana, e vamos assim 

votar favorável à sua proposta. Obrigado e boa noite!” 

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

vereador José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS:- “Senhor presidente, gostaria também na... acompanhando 

o que o vereador Sérgio Camargo falou, diácono Lima tem todo o nosso apreço. 

Parabéns, vereador Marcão da Academia, dona Ana, toda a família, né? Todo o 

serviço prestado pela diocese, pela população de São José dos Campos, pela diocese. 

Então, justa homenagem que nós vamos votar e estamos muito contentes por lembrar, 

registrar a presença de alguém que é uma cristã que viveu os valores do Evangelho de 

modo significativo. Então, parabéns!” 

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

parabenizar o vereador Marcão da Academia, os familiares da Ana Maria. Sejam muito 

bem-vindos aqui nessa Casa! O diácono José Arantes Lima seja bem-vindo nessa 

Casa! Parabéns, Marcão, pela homenagem! Com a palavra o vereador Maninho Cem 

Por Cento.” 

O vereador MANINHO CEM POR CENTO:- “Também quero parabenizar o Marcão aí 

por essa bela iniciativa. Diácono Lima, que Deus continue te dando força, a gente sabe 

que não é fácil, mas quem tem Deus na frente, né, a gente sabe que sempre tem onde 

buscar as forças, né? Então que Deus continue te abençoando, diácono, e a família. E 

força de Deus! Parabéns, Marcão! Senhor presidente, aproveitar também aqui o 
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momento aqui para deixar aqui... pedir um minuto de silêncio para o senhor Geraldo de 

Paula, que é pai do nosso amigo lá, o Neném Cruz, brilhante radialista aí e participa 

muito aí no futebol amador da cidade aí. Que Deus abençoe ele, abençoe a família 

dele e dê força para ele poder também dar sequência aí nessa vida aí, ele e toda a 

família dele. Muito obrigado, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Informo aos senhores 

vereadores que este processo possui uma emenda. Em votação a Emenda nº 1, de 

autoria do vereador Marcão da Academia. 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:- “Emenda nº 1 aprovada 

por unanimidade.” 

Em votação a Emenda nº 1, de autoria do vereador Marcão da Academia. 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.:- “Não, senhor presidente, só quero aqui 

agradecer a todos os vereadores, vereadoras. A gente agradece muito, agradece a 

presença da família e que seja aí mais uma homenagem dessa Casa para todos 

vocês. Está ok? Deus abençoe e obrigado!” 

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

vereador Wagner Balieiro.” 

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

vereadores. De maneira especial cumprimentar toda a família Lima em nome do 

diácono Lima, todos os familiares presentes. Parabenizar o vereador Marcão pela 
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iniciativa e dizer que quando nós temos um projeto de lei aprovado nesta Casa 

denominando alguma via de maneira oficial, alguma via da cidade, é uma maneira que 

nós temos de eternizar a história e a participação do homenageado na cidade de São 

José dos Campos. Então, quando temos um projeto aprovado como esse é a 

possibilidade das pessoas que moram inclusive nesta via ou um dia que tiver um 

trabalho de escola, por exemplo, daqui a vinte, trinta, quarenta, cinquenta anos, a 

pessoa vai vir aqui na Câmara: ‘olha, vou descobrir aqui qual que foi a história da dona 

Ana’. E ela vai ver toda história e todo o trabalho belíssimo que foi apresentado aqui na 

noite de hoje. Parabéns!” 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 233/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

7031/2019, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que denomina a Rua 31, no 

Conjunto Habitacional Dom Pedro II, de rua Albertina Paulo Candido. 

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

Processo 7031/2019. Inscrito para falar no processo o vereador Wagner Balieiro.” 

Ocupa a tribuna o vereador Wagner Balieiro.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador WAGNER BALIEIRO:- “Senhor presidente, senhoras e 

senhores vereadores, público aqui presente. De maneira especial cumprimentar a 

todos os músicos que estão vindo aqui todas as sessões de uma maneira muito justa e 

correta, lutando por um direito à cultura, o direito à música em nossa cidade. 

Cumprimentar também aos moradores lá do Águas do Canindu, estou vendo ali os 

verdinhos do Águas do Canindu, um grande abraço a todos vocês, prazer tê-los 

sempre conosco aqui. Tive a oportunidade de ter reunião com vocês lá e pudemos 

conversar bastante sobre a questão da cidade. O senhor Davi do Banhado, para não 

cometer a falha de novo de esquecer o senhor Davi, né? Senhor Davi. E, de maneira 

especial... Romildo também, do Dom Pedro. E, de maneira especial, as nossas amigas 

lutadoras, batalhadoras do Bosque Betânia. Estou vendo aqui a Ieda, Quita, Fátima, 

Andreia. Acho que está todo mundo aí. O time todo? Tá! Então a todas que estão 

fazendo história em nossa cidade. Vocês estão fazendo história na nossa cidade com 

esse movimento, que é um movimento que já está passando do Bosque Betânia, ele 

está indo para a questão da defesa do meio ambiente, atuando em todos os lugares 

onde há a necessidade da gente salvar as árvores de nossa cidade. Então, 

parabenizar e contem sempre conosco nessa luta. De maneira especial, senhor 

presidente, eu gostaria aqui de falar de dois projetos: o Projeto de Lei 233 e o Projeto 

de Lei 234. Por uma feliz coincidência, mas para justificar toda a história que 

representa esses dois projetos, eu estou aqui hoje com a presença de alguns 

familiares do senhor Candido e da dona Albertina. Então, registrar aqui a presença do 

Luís Candido, da Ana Maria Candido, da Márcia Vanzella, que são... a Ana Maria e o 

Luisinho, que são os filhos do senhor Candido e da dona Albertina. Um casal que eu 

tive a alegria de conhecer ainda lá na Vila Tesouro, quando a dona Albertina chegou a 

participar e a ajudar na fundação da Pastoral da Criança, quando o seu Candido nos 

ajudava a fazer uma discussão sobre políticas que pudessem reduzir as injustiças que 

nós temos no nosso país. E foi com alegria muito grande que eu pude fazer essa 

homenagem de colocar o nome de duas ruas lá no bairro Dom Pedro e que nós 

tivemos uma grata coincidência, Renata Paiva, as duas ruas elas se cruzam. Então, 

nós vamos ter o nome do senhor Candido e da dona Albertina numa mesma placa, 

colocando no cruzamento das duas ruas, mantendo vivo o casal aqui com o nome na 

placa, mas principalmente pela história linda e maravilhosa que esses dois construíram 

em vida. São cinquenta e sete anos de casados, mas são cinquenta e sete anos de 

muita luta, de muito exemplo para qualquer jovem, para qualquer mulher, para 
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qualquer trabalhador e trabalhadora do nosso país, de nossa cidade. Quando a gente 

pega o senhor Candido, desde a época que ele participava da Juventude Operária 

Católica, participava das lutas contra a ditadura, em defesa dos trabalhadores, lá na 

cidade de Osasco, veio trazendo essa experiência da cidade de Osasco para São José 

dos Campos, ajudando dentro da militância, da Igreja, dentro da formação dos 

trabalhadores, da formação de militantes, o senhor Candido ele traz nas suas ações 

uma história que hoje ela é representada inclusive por mim, pela vereadora Amélia, 

pela vereadora Juliana e por vários outros membros do Partido dos Trabalhadores, 

membros de sindicatos, que tiveram a alegria de se inspirar ou pela história ou pelas 

palavras do senhor Candido na formação que ele sempre deu para a gente na sua 

caminhada de vida, uma caminhada que acredita que a vida tem que ser em plenitude 

e em plenitude para todos. E isso é algo muito cristão. É, aliás, uma das maiores 

mensagens do cristianismo: ‘Vida em plenitude e em plenitude para todos’. Enquanto 

isso a gente não conseguir, a gente tem que fazer a nossa batalha e temos que ser 

protagonistas de uma história diferente. E o senhor Candido inspirou muito nessa 

caminhada, assim como a dona Albertina. A dona Albertina, que lá na Pastoral da 

Criança da Vila Tesouro, depois nos grupos de mulheres que ela representava, nas 

lutas que ela fazia em São Francisco Xavier, foi uma pessoa que fez da causa social 

uma bandeira, uma bandeira em busca de garantir os direitos, de garantir a defesa da 

população de nossa cidade e, principalmente, daqueles que eram excluídos da nossa 

sociedade. Então, sinto aqui uma alegria imensa de poder estar neste momento, 

enquanto vereador, poder participar sendo o autor desta medida, deste projeto de lei 

que está denominando a rua 31 e a rua 32, lá no Conjunto Dom Pedro, de João Batista 

Candido e de Albertina Paulo Candido. E eu já falo as duas ruas juntos, com os dois 

nomes juntos, porque é uma coisa só. É uma família que está deixando muita história, 

muitas saudades e, principalmente, deixando uma herança e um grupo de pessoas 

que vão continuar fazendo viva a história do senhor Candido e da dona Albertina em 

nossa cidade. Com a palavra a vereadora Amélia.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI, em aparte:- “Wagner, é com muita alegria, porque 

lembrar do senhor Candido e da dona Albertina, que são meus padrinhos de 

casamento. Quando casei com o Carlinhos, o Carlinhos... o primeiro padrinho que ele 

chamou foi a dona Albertina, porque eles foram a referência dessa juventude em São 

José, da Pastoral Operária, dele, do Passarinho, dessa construção toda da Pastoral. 

Então, a gente vir aqui, ficar registrado, eu queria... Eu fiquei ali pensando o que falar, 
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mas... Eu vi no dia da dona Albertina, quando foi lido o livro da Pastoral Operária, a 

passagem da história e da luta de Osasco. A luta que eles fizeram belíssima, que é 

uma referência no Brasil, nos Anais contra a Ditadura Militar, a greve que foi geral... A 

greve que aconteceu em Osasco foi extremamente representativa, firme, uma greve de 

ocupação, está nos relatos da Câmara Municipal, foi em 1968. A dona Albertina e o 

senhor Candido, juntamente com o movimento sindical de São José, fizeram esse 

relato, está aqui nos arquivos, está no livro Ditadura aqui da Câmara Municipal. Então, 

quero dizer para você: ‘que bela homenagem!’ Eu acho que o dia que a gente for lá pôr 

a placa, vamos filmar, vamos fazer a festa, uma festa da alegria, da luta. Com essas 

placas todas que eles estão vendo aqui da luta das mulheres em defesa das árvores, 

foi uma luta importante que a dona Albertina fez lá em São Francisco Xavier, que eles 

foram... Quando a Dra. Ângela foi prefeita, nomeou os dois lá em São Francisco 

Xavier, então eles tiveram... foram para lá e resolveram fixar residência lá. E a dona 

Albertina fez um grupo de mulheres, um grupo belíssimo que todo 8 de março tinha 

uma série de atividades, de oficinas e tudo mais. Então, quero aqui parabenizar, 

registrar a nossa alegria no dia de hoje em ter num bairro tão importante, que é o Dom 

Pedro, ter o nome da dona Albertina e do senhor Candido, que têm uma história 

importante na luta pela resistência, luta essa que nós continuamos e estamos de pé 

dizendo: Ditadura nunca mais! Fascismo, nós vamos organizar e resistir. Como 

ninguém solta a mão de ninguém, que é a grande marca da Márcia Vanzella.” 

O vereador WAGNER BALIEIRO:- “Obrigado, Amélia, pelas palavras! É uma história 

que agora está eternizada nesta Casa de Leis. Albertina e senhor Candido sempre 

presentes! E aqui gostaria de contar com o beneplácito de todos os demais colegas 

vereadores desta Casa para termos... relembrando o saudoso Macedo Bastos... 

termos aqui estes dois projetos aprovados, os Projetos de Leis 233 e 234, que são 

para que a gente possa fazer com que a cidade retribua, em nome de toda a história 

que este casal fez por nossa cidade, retribua todas as suas lutas e conquistas em 

nossa cidade. Então, queria agradecer a oportunidade de estar sendo hoje o autor 

deste projeto e pedindo o apoio de todos os vereadores.”  

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.” 
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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, 

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI, J. V:- “Quero justificar aqui meu voto, dizer ao 

movimento de mulheres aqui pelo meio ambiente, em nome da Albertina, nós seremos 

vitoriosas também porque a Albertina é isso, é alegria, é movimento, é rua. Então, por 

isso, quero aqui lembrar junto com a Albertina aqui, registrar a Marcha Mundial das 

Mulheres. Ângela, Albertina presente! Ângela! Cosme, que está aqui também hoje, que 

é da luta da moradia. Senhor Davi! E queria só encerrar a minha fala, em nome do 

movimento social que representa os dois, Albertina e... Dona Albertina e o Candido, 

dizer o seguinte: que nós fizemos hoje também, às cinco horas da tarde, uma 

audiência no Ministério Público Federal colocando também o problema das árvores 

porque aquela área que a Prefeitura desmatou e cortou as árvores são áreas federais 

e não houve desapropriação, não houve nada. Então fizemos e estiveram presentes lá 

o Moraes, a Andreia, minha assessoria e registramos e acho que o processo será 

acatado. Obrigada! Então, só dentro da minha justificativa dos dois, mais uma vitória e 

mais um passo da luta por uma cidade melhor.” 

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

vereador José Dimas.” 

O vereador JOSÉ DIMAS, J. V:- “Senhor presidente, gostaria de manifestar também a 

minha justificativa de voto, parabenizando o vereador Wagner Balieiro. Aliás, o Wagner 

Balieiro sempre aponta aqui pessoas que realmente merecem ser eternizadas na 

nossa cidade pela história de vida. Então, quero parabenizar a família, né? O senhor 

João Candido porque na verdade eu conheci mais o Pedrinho. Pedrinho Candido, né? 

Pedrinho Candido. Eu fiz Senai com o Pedrinho e muitas vezes eu almocei lá na dona 

Albertina e senhor João Candido, e percebi que a alegria do Pedro Candido na nossa 

turma do Senai, Wagner, era a alegria que vinha da raiz da família. Então, era muito 

gostoso quando a gente ia fazer os trabalhos e encontrava a família nos acolhendo, 

acolhia todos os colegas do Senai, aquela nossa turma, e no dia da formatura também 

não foi diferente. Então muito bom que você homenageou esse casal com duas ruas 

que se coincidem, tangenciam-se. E mais uma vez parabéns, Wagner Balieiro! E 

parabéns a essa família que deixa um legado aqui para nossa cidade!” 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Justificativa de voto, 

vereador Wagner Balieiro.” 

O vereador WAGNER BALIEIRO, J. V.:- “Obrigado, senhor presidente! Obrigado a 

todos os vereadores por esta votação unânime! Dizer, vereador José Dimas, que lá na 

hora que a gente foi começar a fazer aqui tinha uma mensagem que eu acho que foi a 

Márcia que passou para mim: ‘oh, o tio Pedrinho... Avisa lá que o José Dimas estudou 

junto com o tio Pedrinho, lá nos idos dos anos... final dos anos 70, lá no Senai, 

fazendo aí o movimento que ele vai lembrar muito bem.’ Obrigado pelas palavras, José 

Dimas, e a todos os vereadores por essa homenagem que, tenho certeza, ela é fruto 

de toda história dos dois e principalmente vai ser fonte de inspiração para muitas 

outras batalhas, movimentos, onde nós precisamos ter mais pessoas comprometidas 

com a nossa cidade e com a causa de uma vida melhor para todos. Obrigado!” 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 234/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

7032/2019, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que denomina a Rua 32, no 

Conjunto Habitacional Dom Pedro II, de rua João Batista Candido. 

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

Processo 7032/2019. Não há 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.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 27/2019 

CONSTANTE DO PROCESSO Nº 8665/2019, de autoria dos vereadores Amélia 

Naomi e Wagner Balieiro, que concede a Medalha Mérito Legislativo ao Sindicato 

Nacional dos Servidores Públicos Federais na Área da Ciência e Tecnologia do Setor 

Aeroespacial com sede no município de São José dos Campos, pelos relevantes 

serviços prestados à comunidade joseense.  

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

Processo 8665/2019. Inscrito para falar no processo, vereadora Amélia Naomi.” 
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Na tribuna, a vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, bom, nos anais está... 

vão constar acho que cinco ou seis páginas da justificativa porque é a Medalha Mérito 

Legislativo ao Sindicato de Ciência e Tecnologia, o Inpe. Então, quero só ler algumas 

questões para destacar. ‘Em 1985, um grupo de trabalhadores do Inpe criou a 

COFINPE – Comissão de Funcionários do Inpe, pois a legislação da época proibia a 

associação sindical para funcionários públicos. O ambiente do país estava em 

ebulição, era ainda o momento da abertura democrática, com a grande luta pela 

Diretas Já. Em 1988, a promulgação da nova Constituição garantiu aos servidores 

públicos o direito de se organizar oficialmente’. Aí surgiu esta comissão em 89, a 

Comissão Pró-Sindicato. No dia 30 de agosto de 89, às 19 horas, lá na sede da OAB, 

foi feita a comissão do sindicato, que foi composta pelo Naoto Shitara, que continua 

trabalhando no Inpe, Fernando Morais, que continua na diretoria do Inpe, agora nessa 

atual, José Fernando Sanches da Silva, Eduardo Tude, que hoje já não está mais no 

Inpe, Ricardo Carmona, do CTA, e assim eles aprovaram o estatuto e foi eleita a 

primeira diretoria, ambos provisórios. No discurso aos sindicatos que participaram 

dessa assembleia, Sérgio Rosim foi o primeiro presidente do sindicato de ciência e 

tecnologia. E eu fiz aqui bastante... várias... o resgate histórico da luta dos 

trabalhadores do Inpe, por vários momentos que eles passaram de avanços e de 

dificuldades, mas eu quero aqui abordar só a última questão que foi a questão atual. O 

sindicato esclarece que é público e notório que o Inpe tem se destacado na política de 

transparência dos dados que permite acesso completo a todas as informações 

geradas pelo sistema de monitoramento. Este acesso possibilita avaliações 

independentes pela comunidade usuária, incluindo o governo em suas várias 

instâncias. A transparência e a consistência da metodologia do Inpe para monitorar o 

desmatamento na Amazônia são reconhecidas internacionalmente. O PRODES, 

sistema pioneiro do Inpe, possui mais de mil citações na literatura científica pela 

excelência de seus dados. O Inpe monitora constantemente a qualidade dos dados 

sobre desmatamento, que atualmente apresentam índice superior a 95% de precisão. 

Quero aqui então... Neste sentido, como uma entidade sindical atuante nestes 30 anos 

de fundação quero homenageá-los em defesa... Por todo trabalho que eles fazem em 

defesa da tecnologia e da ciência fazem jus a esta homenagem pela Câmara 

Municipal. Então, peço a todos os vereadores que votem por unanimidade esta 

medalha que será entregue ao Sindicato dos Servidores Públicos Federais.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Informo aos senhores 
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vereadores que este processo se encontra em prazo de emenda. Consulto aos 

senhores vereadores se abrem mão do prazo de emenda.” 

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

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em condição de 

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

contrários que se manifestem.” 

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

contrária, senhor presidente.” 

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

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

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

9608/2019 – Requerimento nº 2768/2019, autoria vereadora Dulce Rita. 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 Requerimento nº 2768/2019 constante do Processo nº 9608/2019, de 

autoria da vereadora Dulce Rita, que solicita autorização plenária para representar a 

Câmara Municipal no dia 15 agosto de 2019, na Audiência Pública da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias de 2020, sem ônus. 

Às 19h56min encerrou-se o processo de votação. 

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

vereadores que, em razão do protocolo da Mensagem Aditiva pelo Poder Executivo, 

Mensagem esta com alterações nos Anexos VI e XV, o Processo 9243/2019 será lido 

novamente com o registro dos novos prazos regimentais, ficando prejudicada a 

audiência pública que seria realizada no dia 26 de agosto, referente ao processo da 

nova Lei de Zoneamento. Solicito ao vereador Marcão que proceda à leitura do 

processo e da sua reabertura dos prazos regimentais.”  

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Processo nº 9243/2019 – 

Projeto de Lei Complementar nº 11/2019, de autoria Poder Executivo, ‘estabelece as 

normas relativas ao parcelamento, uso e ocupação do solo, em consonância com o 

Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de São José dos Campos 
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aprovado e instituído pela Lei Complementar nº 612, de 30 de novembro de 2018.’ 

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

prazo de emendas: 05/09/2019.” 

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

vereador Marcão da Academia." 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, é só mesmo pedir aqui 

mais um minuto de silêncio para o meu amigo José Raimundo Martins que faleceu 

ontem aos 71 anos. José Raimundo que... para quem conhece ele, grande atleta, 

corredor, sempre correu as corridas de rua da nossa cidade. Ele sempre teve presente 

na comunidade também do Bosque dos Eucaliptos, da Igreja Coração de Jesus. Ele, 

desde o início do loteamento lá do Bosque dos Eucaliptos, morador... um dos primeiros 

moradores lá do Bosque dos Eucaliptos, membro da Igreja Coração de Jesus, deixa o 

irmão Ditinho, outro atleta amigo nosso, corredor das corridas de rua, membro da 

igreja; a outra irmã Cidinha, que é ministra de eucaristia lá da igreja; os sobrinhos. 

Hoje estivemos lá no velório, no enterro, foi um velório muito emocionante, com vários 

moradores da região, amigos, familiares, pois era uma pessoa muito querida, muito 

especial. E deixo aqui todas as nossas condolências, que Deus conforte o coração de 

todos os familiares, amigos e a gente gostaria de pedir esse um minuto de silêncio em 

nome do nosso grande amigo José Raimundo Martins.” 

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

agora para um minuto de silêncio pelo passamento do senhor Geraldo de Paula, a 

pedido do vereador Maninho Cem Por Cento, e do senhor José Raimundo Martins, a 

pedido do vereador Marcão da Academia.” 

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

póstuma à memória dos senhores Geraldo de Paula e José Raimundo Martins. 

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 20 horas.-

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