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QUINQUAGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 17h58min, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, 

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

vereadores: JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), WALTER HAYASHI (PSC), DULCE RITA 

(PSDB), SÉRGIO CAMARGO (PSDB), FLÁVIA CARVALHO (REPUBLICANOS), 

CYBORG (PV), RENATA PAIVA (PSD), JOSÉ DIMAS (PSDB), ROBERTINHO DA 

PADARIA (PPS), PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PRP), MARCÃO DA 

ACADEMIA (PTB) e ROBERTO DO ELEVEN (REPUBLICANOS). 

 

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

BALIEIRO (PT) – 18h08min, VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h08min, JULIANA 

FRAGA (PT) – 18h09min, DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA (PSDB) – 18h18min, 

AMÉLIA NAOMI (PT) – 18h27min, DR. ELTON (MDB) – 18h37min e MANINHO CEM 

POR CENTO (PTB) – 19h08min. 

 

 

Às 17h58min, 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 ao 

EXPEDIENTE, cuja pauta de requerimentos, indicações, moções, diversos e atas 

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 das proposituras 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. Passaremos para o horário do Pinga-Fogo. Vereador inscrito para falar no 

horário do Pinga-Fogo, pelo tempo de dez minutos, vereador Professor Calasans 

Camargo.” 

Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 

1º, do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. art. 137, inciso V, 

do Regimento Interno) o primeiro orador inscrito, vereador Professor Calasans 

Camargo, pelo prazo regimental de dez minutos. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Boa noite, senhor 

presidente, colegas vereadores, vocês que nos acompanham aqui das galerias, 

funcionários da Casa, imprensa e também vocês que nos acompanham através da TV 

Câmara e da internet! Ontem, com muita alegria, nós estivemos no primeiro dia de 

aula do Cedin Professora Ignez Sagula Fossá, no bairro Jardim Limoeiro. Esta escola, 

Ignez Sagula Fossá, foi uma escola rural naquele bairro, no Jardim Limoeiro, uma 

escola estadual que funcionou por décadas, por muito tempo, e as pessoas daquela 

localidade... o Jardim Limoeiro é um bairro muito antigo de São José dos Campos, 

onde tinha uma estaçãozinha de trem ali. Nós inclusive estamos trabalhando com a 

comunidade do local para conseguirmos a reforma daquela instalação, de repente 

transformá-la também num centro cultural. E muita gente trabalhou naquela estação. 

Na verdade, o bairrinho ali, a região ela começou ali no entorno da estação ferroviária 

e as pessoas foram se acomodando, e depois vieram as indústrias e muita gente 

estudou na escola Ignez Sagula Fossá. A escola ela foi desativada, deixou de ser 

estadual e passou para a municipalidade, ficou fechada por bastante tempo. Estivemos 

lá há tempos atrás, alguns meses atrás, fazendo vistorias de obras, indicações, 

juntamente com o nosso prefeito Felício Ramuth e visitamos aquela escola, aquela 

instalação que estava parada. Como nós recebemos ali na região, ali na divisa entre 

Jardim das Indústrias e Jardim Pôr do Sol, os residenciais Mirante do Limoeiro I e II do 

programa Minha Casa Minha Vida (Faixa 1) e também já tínhamos um déficit de 

procura para a educação infantil dos moradores do Jardim Pôr do Sol, nós fizemos 

essa indicação. A Prefeitura Municipal também, através da Secretaria de Educação, 

fez os levantamentos, as pesquisas, e verificamos que a demanda seria para a 

educação infantil de 0 a 5 anos de idade. Portanto, essa escola que foi reformada, 

entregue ontem 250 vagas para esta faixa etária, instalações realmente de primeiro 

mundo. Lá é um Cedin. O Cedin é quando a área é pública e é administrada por uma 

entidade... uma área pública, um próprio público administrado por uma entidade, que já 

está instalada lá. Então, nós vamos aí... Por favor, temos esse vídeo, gostaríamos de 

colocá-lo aí.” 

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

O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Está aí, portanto. Das obras que 

nós vistoriamos naquele dia – eu me lembro bem que era um dia chuvoso, meados do 

ano passado, um dia de inverno –  nós visitamos ali, juntamente com o prefeito Felício 

Ramuth, daquelas obras, a arena de esportes está a todo vapor aí, com previsão de 
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entrega até o final do próximo ano; a UBS Resolve foi implantada com anexação da 

extinta base da Polícia Militar lá do Jardim das Industrias. Por ordem do Comando do 

Estado, uma decisão da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, 

todas as bases de polícia comunitária do estado foram desativadas, inclusive a do 

Jardim das Indústrias, que nós, que os comerciantes,  à época a nossa empresa 

também colaborou (a Academia Calasans Camargo), pessoas físicas, pessoas 

jurídicas, todos construímos aquele prédio, um prédio de dois andares, para a 

instalação da base comunitária da Polícia. Com a saída... essa decisão do Comando 

da Polícia, a saída da Polícia Militar daquela base, ficou um prédio ocioso. 

Rapidamente, nós levamos ali a ideia ao prefeito Felício Ramuth, que também era um 

pleito antigo da comunidade local de ampliação da UBS. Só que do outro lado da UBS, 

nós temos árvores frondosas e um parquinho. E do lado da... e o lado da... onde 

existia ali esse prédio, né? Do outro lado, onde existia o prédio da antiga base da 

Polícia Militar. A Prefeitura Municipal... estivemos lá com o prefeito e imediatamente a 

Urbam encabeçou uma reforma completa daquele prédio, foi anexada à UBS do 

Jardim das Industrias e transformada em UBS Resolve. Então, mais uma obra que nós 

vistoriamos naquele dia. E a escola Ignez Sagula Fossá, que foi entregue ontem. 

Portanto, são conquistas muito importantes para a comunidade local que nós nos 

orgulhamos de termos participado ativamente desse processo. E o prefeito Felício 

Ramuth ele tem essa visão bastante estratégica de aproveitar as oportunidades. Como 

nós tínhamos ali uma escola parada, a Ignez Sagula Fossá, uma comunidade se 

estabelecendo no Mirante do Limoeiro I e II, que precisaria daquelas vagas para a 

educação infantil, desde uma...  a creche para todas as faixas etárias, desde 0 a 5 

anos de idade, foi instalada lá. Portanto, são essas oportunidades que aparecem e, 

como o prefeito fala, ‘a sorte acompanha a quem trabalha’. Agora nós estamos 

trabalhando, desenvolvendo alternativas para que possamos, dentro de um médio 

prazo aí, estarmos conseguindo a reforma da antiga estação ferroviária ali do Limoeiro 

e a devolução para a comunidade como um minicentro cultural, como uma biblioteca, 

algo ali que possa voltar a atender a comunidade local que foi estabelecida no entorno 

daquela unidade ali, daquela estação ferroviária. Então, é a história daquela 

comunidade que está ali na estação ferroviária, na escola Ignez Sagula Fossá, onde 

tanta gente dali estudou. E a comunidade ela ficava ali sentida, ela ficava ali querendo 

que aquela escola voltasse à atividade. Agora as vovós que estudaram ali, os pais que 

estudaram naquela escola terão ali seus netos, seus filhos participando ali na 
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educação infantil. Muito bom! Gostaria também aqui de colocar um vídeo muito 

importante:  uma conquista do Beach Wrestling. A nossa atleta Camila Fama, que 

recentemente participou dos Jogos Pan-Americanos, que é a Olímpiadas das 

Américas, em Lima (Peru), foi sétima colocada na luta olímpica, no wrestling, ela 

participou no Campeonato Mundial de Beach Wrestling e foi campeã. Eu gostaria que 

esse vídeo aí fosse colocado, por favor!” 

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

O vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Muito bacana! Mais uma 

conquista internacional para São José dos Campos da equipe de wrestling, que é uma 

equipe medalhada, uma equipe que, com regularidade, tem trazido troféus de campeã 

da luta olímpica masculina e feminina e da greco-romana nos Jogos Abertos do Interior 

para São José dos Campos, pelo menos aí nos últimos cinco anos, né? Uma equipe 

administrada pelo Marcus Vinícius Calasans Camargo, uma equipe que tem um 

técnico cubano Nisdany Perez, que foi enviado pela Confederação Brasileira de 

Wrestling, através de um trabalho de base, o melhor trabalho de base do Brasil, 

desenvolvido na Assecre. Uma parceria com a Assecre – Associação das Empresas 

do Chácaras Reunidas, com atletas sendo revelados aí para São José dos Campos e 

para o país. É um trabalho muito forte, hoje também fazendo parte do Programa Atleta 

Cidadão, na formação de talentos. Deus abençoe a todos e muito obrigado pela 

oportunidade!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Dando sequência aqui 

ao Pinga-Fogo, próximo inscrito vereador Cyborg, com o tempo de dez minutos.” 

Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 

1º, do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. art. 137, inciso V, 

do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Cyborg, pelo prazo 

regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador CYBORG:- “Muito obrigado, presidente! Boa noite vereadores, 

público presente, munícipes que nos assistem pela internet e pelas mídias sociais! 

Presidente, gostaria de usar a tribuna hoje para comentar a respeito do Procon. 

Primeiramente parabenizar, né, que neste mês de setembro comemoramos o 

aniversário de 29 anos da criação do Código de Defesa do Consumidor. O Código é 

uma conquista para a população, é um instrumento de cidadania, pois foi a partir da 

sua publicação que os fornecedores puderam ser responsabilizados pelos produtos e 

serviços que colocavam no mercado de consumo. Dentre os principais ganhos para os 

consumidores com o Código estão: a garantia dos direitos básicos, como a informação 

clara e precisa e a proteção da vida, a saúde e a segurança. Hoje, praticamente todos 

os alimentos trazem a informação nutricional, bem como a marcação da data de 

validade, assim como algum meio de contato com o fornecedor. Com o código de 

consumidores, os consumidores passaram também a conhecer melhor os seus 

direitos, a fiscalizar os fornecedores, fazendo valer a legislação consumerista. Sabem, 

ainda, como e onde buscar a tutela desses direitos. Dito isso, quero parabenizar o 

Procon de nossa cidade que vem fazendo um excelente trabalho, equilibrando a 

relação entre consumidores e fornecedores, executando a política de proteção e 

defesa dos consumidores. Em 2018, vereadores, 87.571 pessoas foram atendidas pelo 

Procon de nossa cidade. O índice de resolução chegou a 85% desse número – um 

acréscimo de dois pontos percentuais ao ano anterior.  Para a coordenação do Procon, 

o aumento dos atendimentos se deve principalmente às palestras ministradas pelo 

órgão de defesa do consumidor em diversos locais, como escolas e unidades da Casa 

do Idoso. Num total, ano passado, 5.169 pessoas participaram das 86 palestras 

durante o ano todo. Com isso, o Procon aumentou a sua penetração na sociedade 

devido à conscientização feita sobre os direitos do consumidor. O Procon também 

investiu no treinamento contínuo da sua equipe, capacitando sistematicamente os 

conciliadores. Além disso, também promoveu palestras junto às equipes da vigilância 

sanitária, as equipes da zoonose, que puderam informar à população sobre os erros 

cometidos, contribuindo para uma melhor conscientização, tanto do consumidor quanto 

do fornecedor, consequentemente... de determinados casos. Amanhã, o Procon realiza 

na Univap, aqui na Praça Cândido Castejon, o mutirão de audiências. É muito 

importante essa informação que nós estamos aqui passando porque nesse mutirão de 

audiências, uma parceria com a faculdade Univap, elas são realizadas pelos alunos do 

direito do quarto e do quinto ano, com a supervisão dos conciliadores do Procon. 
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Serão realizadas cem audiências, das 14 às 17 horas, com 40 minutos cada, em 

média. Esse mutirão é realizado duas vezes no ano, em datas comemorativas: uma no 

dia 15 de março, o Dia Internacional do Consumidor; e a outra, que é amanhã, no dia 

11 de setembro, que é o aniversário do Código de Defesa do Consumidor. No dia 15 

de março... No dia 13 de setembro, o Procon também estará realizando, em 

comemoração aos 29 anos do CDC, das 13 horas às 15 horas, aqui mesmo na 

Câmara Municipal, palestras com os temas: ‘Direito do Consumidor – Contratos 

Bancários e de Crédito Consignado (Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito 

Consignado) – Abordagem Jurídica, Cautela e Providências; Competência do 

Ministério Público na Defesa do Consumidor e a Repercussão Prática dos 57 Milhões 

Devolvidos para mais de 800 mil Consumidores’ –  que essa ação começou aqui em 

São José. Os palestrantes convidados serão: O Excelentíssimo Juiz do Juizado 

Especial Cível Dr. Marcos Alexandre Pagan; e o Promotor de Justiça Dr. Fernando 

Alvarez Belaz – que ambos farão uma excelente palestra aqui no dia 13 de setembro. 

Para se inscrever... é aberta à população essa palestra, mas é importante fazer a sua 

reserva com antecedência. Para se inscrever encaminhe um e-mail para 

proconeduca@sjc.sp.gov.br, vou repetir, proconeduca@sjc.sp.gov.br. Informe seu 

nome completo, o RG e o seu telefone. Quanto... cerca de oitocentos mil aposentados 

e pensionistas no Brasil que ganharam essa ação que foi movida pelo Procon aqui de 

São José dos Campos, foi muito importante, nós aqui já relatamos em várias falas 

nossas aqui nesse microfone e até o mês... mais de quatrocentas pessoas também já 

estão fazendo as queixas novamente sobre essa ação que está sendo cometida no 

Brasil todo. É muito importante ficar atento. Eu gostaria de citar a nossa contribuição 

em leis em defesa do consumidor: a nossa Lei 7.204 de 2006, que dispõe... muitas 

pessoas procuram e não sabem disso –  isso é muito importante –  que quando você 

deixa o seu carro no estabelecimento ou no estacionamento tem a placa ali daquele 

estacionamento dizendo que ele não é responsável pelos objetos ou pelo seu carro. 

Mentira! É um erro! Está cometendo um erro e você pode ir até o Procon porque é 

obrigado qualquer estabelecimento, o estacionamento sendo pago ou não, a ressarcir 

se seu veículo foi furtado, roubado ou qualquer objeto no interior do veículo. E nós 

temos uma lei, que é a 7.204 de 2006, onde dispõe sobre a obrigatoriedade de 

afixação de placa informativa nos estacionamentos comerciais gratuitos e pagos, 

informando sobre a obrigação de ressarcir – a obrigação, vereador Sérgio Camargo – 

de ressarcir aos usuários em decorrência de danos, furtos e roubos de veículos e 
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também no interior dos veículos. Outra lei nossa que está em tramitação é a Lei 9.898 

de 2019, onde determina que os estabelecimentos... essa aqui foi uma lei aprovada, 

onde determina que os estabelecimentos comerciais de venda direta ao consumidor de 

produtos eletrônicos, celulares e tablets informem a relação das empresas 

credenciadas na prestação de assistência técnica autorizada. Chegou ao nosso 

gabinete várias denúncias de várias pessoas que estavam adquirindo o seu tablet, o 

seu celular, nessas lojas dos shoppings, e quando comprava e você voltava no dia 

seguinte que o celular tinha dado algum problema, o seu celular tinha que ir para 

Campinas, para Sorocaba, para Minas, você tinha que enviar pelo correio  (e a 

empresa não falava isso) porque não tinha assistência técnica em nossa cidade. Com 

essa lei, o Procon chamou as empresas responsáveis. Quem não se adequou, fechou. 

Vocês podem ver que tinham lojas ali no Colinas, vereador Sérgio, que estavam 

vendendo celular ali, né? E a loja fechou porque ela vendia e não falava que o celular 

daquela marca ia para consertar em tal cidade e você ficava sem o seu celular mais de 

quinze dias aqui, e isso era um prejuízo para o consumidor, para o munícipe. Através 

dessa lei, o Procon de São José dos Campos conseguiu e está conseguindo resolver o 

problema da nossa população que tem procurado o Procon. Mais uma lei. Tem um PL 

nosso que está em tramitação, aonde... para que a Prefeitura possa criar o Procon 

Municipal. O Procon Municipal Itinerante. É muito importante o Procon Municipal 

Itinerante porque o Procon Municipal Itinerante acontecendo em nossa cidade, o 

Procon irá a todos os bairros e principalmente aqueles bairros mais distantes porque 

hoje o Procon em São José dos Campos ele fica ali no antigo fórum na avenida José 

Longo. Com o Procon Itinerante o Procon ficará próximo da comunidade. Próximo da 

comunidade, com certeza as pessoas tirarão suas dúvidas. E com isso, conseguirá 

abranger a população de São José dos Campos, a população de São Francisco 

Xavier, uma população da região leste, a população da região sul, da região norte e da 

região oeste, de toda São José dos Campos, por quê? Tem hora que o consumidor, o 

munícipe, ele adquire tal produto e ele está no bairro, e ele não sabe que a nota fiscal 

é obrigatória, que através da nota fiscal que ele poderá abrir um processo, uma queixa 

contra aquele fornecedor, aquela empresa. E o Procon estará orientando, sim, os 

munícipes, isso é o dever e a função do Procon. Então, quero aqui mais uma vez 

parabenizar o Procon de São José que mudou a sua postura, tem atuado bastante. 

Várias pessoas que têm procurado o nosso gabinete. Sistematicamente, quando uma 

pessoa vem, a gente fala: procura o Procon que lá vai resolver. As pessoas falavam: 
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‘poxa, vereador, a gente vai até o Procon, chega lá e não resolve.’ E agora as pessoas 

têm dado o feedback, têm dado o retorno, que têm ido ao Procon, o Procon tem feito a 

conciliação, tem chamado as empresas e as empresas de nossa cidade também têm a 

responsabilidade. E tem hora que as empresas chegam e falam: ‘poxa, o Procon aqui 

nos chama, faz a conciliação’, totalmente diferente do Procon de São Paulo porque 

várias pessoas, empresários e quem tem empresa sabe que quando vem o Procon de 

São Paulo ele vai, notifica, não conversa com o consumidor, ele não conversa com a 

empresa, não conversa com o comerciante, aí o comerciante quando recebe aquela 

multa, vereadores, a multa não é do Procon de São José e sim do Procon de São 

Paulo. Precisamos chegar a um denominador comum. Já conversamos isso com o 

prefeito Felício, já solicitamos para que o Procon se municipalize para que seja um 

Procon só, isso precisamos, porque aí tudo vai se definir aqui em São José dos 

Campos. Então, presidente Robertinho, quero aqui agradecer esse tempo cedido, 

lembrando que dia 13 teremos aqui a palestra dos doutores na Câmara Municipal. 

Amanhã, a palestra ocorrerá na faculdade Univap. É muito importante para que... 

Quem não conhece, ir lá ver as audiências que estarão acontecendo lá. Parabéns ao 

Procon! Parabéns, isso é o Procon de São José dos Campos que tem atuado e 

trabalhado muito para as pessoas de nossa cidade. Muito obrigado, presidente!” 

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

vereador Sérgio Camargo.” 

O vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Presidente, eu só quero solicitar aqui um minuto de 

silêncio pelo falecimento do dr. Denerval Machado Rodrigues, que morreu nesse 

domingo. Todos conhecem, um grande advogado na nossa cidade, fundador do Rotary 

Club, sempre trabalhou em ações sociais da nossa cidade. Então, fica aqui a 

homenagem da Câmara Municipal e o nosso pedido de um minuto de silêncio. Mas 

quero registrar também, na noite de hoje, que hoje eu estive lá na rádio de Santana e 

pude, lá através da Rádio FM 107 lá, parabenizar o padre Rinaldo, que hoje faz 

aniversário. Tanto tempo... nosso amigo padre Rinaldo que esteve tanto tempo ali na 

Catedral de São Dimas, por 14 anos, e agora é pároco lá em Santana. E hoje é o 

aniversário dele. Então, eu queria registrar aqui também, na Câmara Municipal, os 

nossos parabéns a uma figura que tanto faz pela nossa cidade e pela evangelização. 

Obrigado, senhor presidente!” 

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

vereador Cyborg.” 
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O vereador CYBORG:- “Só para colaborar com o vereador Sérgio Camargo, bem 

lembrado do falecimento do dr. Denerval, gostaríamos aqui também de participar 

desse um minuto de silêncio. Com certeza a Câmara Municipal... O dr. Denerval, para 

quem conhece, é um batalhador, um advogado, uma pessoa que sempre... No Rotary, 

conversou muito com as pessoas, batalhou muito por São José dos Campos. Então, 

fica aqui a nossa homenagem, os nossos sentimentos à família. E lembrando do padre 

Rinaldo, né, Sérgio? Há 25 anos atrás, o padre Rinaldo, uma data dessa, estava 

celebrando o nosso casamento – meu e da Juliana. Quantos momentos nós passamos 

juntos com o padre Rinaldo, que vinha lá da Paróquia Espírito Santo, do Satélite, no 

movimento Núcleo São João, juntamente com os seus pais, que são fundadores do 

Núcleo São João, juntamente com os meus pais. Então é importante. Bem lembrado! 

O padre Rinaldo tem uma nova missão, que está lá em Santana, né? E parabéns a 

ele! Muito obrigado!” 

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

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Para registrar e convidar a todos porque as vereadoras 

da Câmara estão... a vereadora Juliana, a vereadora Flávia Carvalho, a vereadora 

Dulce Rita estiveram na reunião do ‘Tráfico de Mulheres e Meninas’, que o debate será 

amanhã lá na Univap. Infelizmente, o tráfico humano é a terceira modalidade criminosa 

mais lucrativa do mundo, ultrapassada apenas pelo tráfico de armas e de drogas. O 

lucro anual chega a quase 32 bilhões de dólares, sendo que, dentro dessas vítimas, 

70% são mulheres. Então, esse debate do ‘Tráfico de Mulheres e Meninas: educação 

popular feminista para implementar as políticas públicas’ será realizado amanhã, 

quarta-feira, 11 de setembro, às 19 horas, no Teatro da Univap. Então, ficam aqui 

todos e todas convidadas. São José dos Campos é uma área... o Vale do Paraíba, em 

função da Dutra. Então, é fundamental que a gente tenha aí várias mulheres 

empoderadas para, inclusive, fazer a discussão ou denunciar essa situação de risco. 

Na quinta-feira, eles vão fazer um curso também, para cinquenta lideranças, oficina 

popular feminista para investir na formação das mulheres. E eu queria aqui registrar... 

o pessoal da música me informaram que nesse final de semana, vereadora Dulce 

Rita... é ali, está ali... quatro bares foram, de novo, multados e tiveram aí a presença 

dos fiscais da Prefeitura. Então, toda semana, infelizmente, eles estão aqui pedindo, 

além da legislação na Lei de Zoneamento, mas uma... que é a fiscalização... nesse 

processo todo tivesse aí uma situação mais moderada. Infelizmente não é isso que 
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nós estamos assistindo. Então, estar registrando. Falei para ele que eu ia registrar: 

mais quatro bares foram multados esse final de semana.” 

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

presença, aqui nessa Casa, do senhor Fabrício Correia, secretário de Cultura de 

Caçapava. Seja bem-vindo aí, Fabrício! Dando sequência... Gostaria também de 

registrar aqui um minuto de silêncio ao dr. Valdemir Eduardo Neves. Dando sequência 

ao Pinga-Fogo, com o tempo de dez minutos, vereador Dr. Elton.” 

Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 

1º, do Regimento Interno) e no horário da Liderança Partidária (conf. art. 137, inciso V, 

do Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Dr. Elton, pelo prazo 

regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador DR. ELTON:- “Obrigado, senhor presidente! Obrigado a todos 

que nos acompanham aqui na Câmara Municipal e também àqueles que nos 

acompanham nas redes sociais e também na TV Câmara! Inicialmente eu gostaria 

de... além dos trabalhos que realizamos por meio da Câmara Municipal, nos gabinetes, 

ainda realizamos alguns trabalhos fora aqui do gabinete, realizando visitas e trazendo 

algumas oportunidades para São José dos Campos. Eu estive recentemente no 

Parque Tecnológico, juntamente com os representantes do departamento de saúde e 

bem-estar da Embraer, onde nós fomos recebidos ali pelo diretor-geral, o senhor 

Marco Antônio Raupp, que é um colega, um amigo. Fomos recebidos ali exatamente 

para... a Embraer... com grandes interesses de conhecer o portfólio e o que está sendo 

realizado em relação aos aplicativos e também às startups que são realizados 

especificamente na área da saúde. E a gente pôde entrar em contato com várias 

empresas de tecnologia e dentre elas algumas que realizam importantes trabalhos em 

relação a diagnósticos, também a produção de dispositivos de saúde e equipamentos 

médicos; também no atendimento oncológico, e cabe salientar um projeto que já está 

em andamento em relação ao acompanhamento de pacientes oncológicos com 

possibilidade inclusive de redução das idas aos prontos-socorros para atendimento por 

meio desse aplicativo e dessa startup, fazendo com que haja uma redução para 25% 

de consultas nas emergências por meio desses pacientes que realizam tratamentos 

oncológicos. Esses pacientes, por muitas vezes, eles não podem se submeter a 

situações de risco como bactérias multirresistentes. E por meio deste novo tipo de 

aplicativo, desta startup, eles reduzem então as suas idas às emergências, diminuem 

inclusive os problemas relacionados ao diagnóstico precoce de complicações 

relacionadas à introdução de quimioterápicos. Além disso, tivemos contato também 

com algumas startups. Dentre elas, quero salientar uma que realiza jogos interativos 

que estimulam a fala de crianças com algum déficit de fala, seja por meio de um 

autismo ou de alguma outra patologia que determine problemas na fala. Então sem 

dúvida essas empresas, que muitas são nascidas em São José dos Campos inclusive, 

elas vão poder contribuir para melhorias das pessoas em São José dos Campos e no 

Brasil. Essa ponte realizada entre a Embraer e essas startups podem vir a levantar ou 

surgir novos processos ou novas ideias para trabalho juntamente com a empresa, a 

Embraer. Além disso, estou aqui hoje para... de uma maneira para falar também com 

vocês sobre o mês de setembro. Hoje é o dia 10/09, e o dia 10/09 é o Dia Mundial de 

Prevenção ao Suicídio. Então esse mês de setembro é o mês de intensificação à 
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prevenção ao suicídio aqui no Brasil.  E venho trabalhando muito nessa questão 

porque envolve a saúde mental e tenho levado palestras inclusive a muitas escolas e 

instituições desde o ano passado. Então no Legislativo eu tive aprovado, na semana 

passada, o projeto de lei, que institui no Calendário Oficial de Festas e Comemorações 

do Município o Dia da Caminhada de Valorização da Vida e Combate ao Suicídio, que 

acontecerá sempre no primeiro sábado do mês de setembro de cada ano. De forma 

diferente, este ano, em virtude da realização da votação ter ocorrido na sessão 

passada, este ano excepcionalmente a caminhada será realizada no dia 29 de 

setembro, às 9 horas. A saída acontecerá na Praça Ulysses Guimarães, no Jardim 

Aquarius. E o grupo passará por principais ruas ali do bairro entregando material de 

orientação e prevenção ao suicídio. Eu convido a todos para participarem deste 

evento, então, que acontecerá no domingo, 29 de setembro, às 9 horas. Eu agradeço 

a todos os vereadores dessa Casa pela aprovação unânime aqui do projeto. Ainda 

dentro das ações do mês de setembro que venho desenvolvendo, acontecerá também 

aqui na Câmara Municipal, no próximo dia 16, segunda-feira, às 19 horas, um 

seminário, que é uma parceria minha com o CVV, que é o Centro de Valorização da 

Vida. Lembrando a todos que o número do CVV é 188, para quem não se lembra. O 

tema será: ‘Suicídio e depressão: Ei, você! Alguém do seu lado pode estar precisando 

de socorro’. E o evento será gratuito e aberto ao público em geral. Nós teremos como 

palestrantes, primeiramente, o doutor Marcelo Priante Pintos, que é um médico 

psiquiatra, também foi médico psiquiatra do Hospital Municipal e ali ele pôde fazer 

também um acompanhamento inclusive dos funcionários que por muitas vezes sofrem 

por diversos motivos durante o exercício do seu trabalho. Ele também hoje assume o 

cargo de... responsável...  o diretor da Regional Valeparaibana de Psiquiatria e 

também o responsável por todo o trabalho realizado na prevenção de suicídio por meio 

da Associação de Psiquiatria do Vale do Paraíba. E ele vai estar falando sobre a 

necessidade de buscar o tratamento para as doenças mentais e para a depressão. 

Também poderemos contar ali com o senhor Alberto Carbone, que é o coordenador do 

CVV de São José dos Campos, que falará sobre o trabalho oferecido pelo CVV, o 

trabalho dos voluntários realizados aqui em São José e que transcende a nossa cidade 

uma vez que o... quando você realiza a ligação por meio do número 188, a pessoa que 

trabalha aqui em São José pode atender uma pessoa em qualquer lugar do nosso 

país. Então de forma inédita ele também dará orientações à imprensa geral, uma vez 

que existe alguns questionamentos: o que se pode e o que não se pode falar na 
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imprensa em relação à prevenção ao suicídio. Então ele vai poder falar com a 

imprensa em geral também, trazendo orientação e qual é a abordagem correta nos 

casos de suicídio. E também eu serei um dos palestrantes, trazendo também durante o 

seminário dicas com orientação e o que devemos fazer e o que não devemos fazer em 

relação ao suicídio. De uma maneira bem prática, a gente vai poder estar ministrando 

a vocês aqui nesta Casa uma palestra para que a gente aprenda ou consiga melhorar 

o nosso atendimento e o acolhimento daquelas pessoas que estão em sofrimento. 

Então as inscrições para o seminário já estão abertas e você pode realizar a sua 

inscrição ali por meio do site, que é www.drelton.com.br e as vagas são limitadas. E a 

gente está disponibilizando também, ao final, um certificado aos presentes. E, para 

encerrar a minha participação, eu queria passar um vídeo que eu divulguei nas minhas 

redes sociais como forma de alertar inclusive sobre a questão do bullying e do assédio, 

uma vez que tem se tratado de um dos fatores de risco para o aumento ou o quadro de 

tentativa de suicídio e o quanto isso pode machucar e traumatizar quem sofre. Então o 

vídeo faz parte da campanha do CVV e tem também apoio da Unicef. Gostaria que 

colocasse o vídeo, por favor!”  

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

O vereador DR. ELTON:- “É preciso que a gente traga um momento de conversa 

exatamente para fortificar e fortalecer aquelas pessoas que estão em sofrimento. 

Então eu agradeço a todos por me dar a oportunidade de ser ouvido. Obrigado, senhor 

presidente! Obrigado a todos que nos acompanham aqui na TV Câmara e nas nossas 

redes e também por meio do nosso facebook! Muito obrigado!” 

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

vereador José Dimas.” 

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

vereadores, público que nos acompanha e também servidores desta Casa! Senhor 

presidente, solicito primeiramente que a votação fosse em bloco e também a inclusão 

de alguns documentos: Requerimentos 3071 e 3072; e a inclusão das Indicações 5722 

a 5734. E destaque dos Requerimentos 3042 a 3044, 3046 a 3049, 3051 a 3055 e 

3068. Obrigado!” 

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

Calasans Camargo. 

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

verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 
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contrários que se manifestem.” 

O senhor secretário ad hoc, vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- 

“Nenhum voto contrário, senhor presidente.” 

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

unanimidade.” 

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

aprovou por unanimidade o pedido de votação em bloco das matérias a serem 

submetidas à apreciação do Plenário; bem como o pedido de inclusão na pauta do 

Requerimentos de n°s 3071/2019 constante do Processo n° 10671/2019, de autoria da 

vereadora Dulce Rita, que pede ao 1º Batalhão da Polícia Militar Força Tática rondas 

no Centro de Comércio Popular da Rodoviária Velha – Terminal Urbano Central; e 

3072/2019 constante do Processo n° 10676/2019, de autoria da vereadora Dulce Rita, 

que pede à ECT – Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos a correção do nome do 

bairro no CEP das ruas do Jardim Califórnia;  e das Indicações de n°s 5722/2019 

constante do Processo n° 10667/2019, de autoria da vereadora Dulce Rita, que pede à 

Prefeitura estudos para providenciar cascalhamento no interior da Companhia de 

Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo – Ceagesp de São José dos Campos; 

5723/2019 constante do Processo n° 10669/2019, de autoria da vereadora Dulce Rita, 

que solicita à Prefeitura Municipal instalação de câmera de monitoramento do COI na 

Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo – Ceagesp de São José 

dos Campos; 5724/2019 constante do Processo nº 10670/2019, de autoria da 

vereadora Dulce Rita, que solicita à Prefeitura a ação da Ronda de Apoio Social no 

centro de Comércio Popular da Rodoviária Velha – Terminal Urbano Central; 

5725/2019 constante do Processo n° 10672/2019, de autoria da vereadora Dulce Rita, 

que pede à Prefeitura Municipal estudos quanto à implantação de Posto da Guarda 

Municipal no Centro de Comércio Popular da Rodoviária Velha – Terminal Urbano 

Central; 5726/2019 constante do Processo n° 10673/2019, de autoria da vereadora 

Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal vistoria na lombada localizada na rua 7 

de Setembro, no bairro Eugênio de Melo; 5727/2019 constante do Processo n° 

10674/2019, de autoria da vereadora Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal as 

providências cabíveis quanto ao asfaltamento da Rua Projetada 2, no bairro Freitas; 

5728/2019 constante do Processo n° 10675/2019, de autoria da vereadora Dulce Rita, 

que pede à Prefeitura estudos para substituição por LED da iluminação da Companhia 

de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo – Ceagesp de São José dos 
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Campos; 5729/2019 constante do Processo n° 10680/2019, de autoria da vereadora 

Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos a limpeza 

e varrição da Praça Marte, no Jardim da Granja; 5730/2019 constante do Processo nº 

10683/2019, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal 

de São José dos Campos que seja feita a manutenção do ajardinamento e o plantio de 

grama tipo amendoim na Praça Marte, no Jardim da Granja; 5731/2019 constante do 

Processo n° 10684/2019, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita à 

Prefeitura Municipal de São José dos Campos a poda ou rebaixamento de copa das 

árvores da Praça Marte, no Jardim da Granja; 5732/2019 constante do Processo n° 

10686/2019, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal 

de São José dos Campos que seja feita a contenção de erosão às margens do 

Córrego Senhorinha, próximo ao nº 719, da rua Lira, no Jardim Satélite; 5733/2019 

constante do Processo n° 10687/2019, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que 

solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos a pintura de solo das vagas de 

estacionamento, de guias e dos bancos da Praça Marte, no Jardim da Granja; e 

5734/2019 constante do Processo n° 10688/2019, de autoria da vereadora Amélia 

Naomi, que solicita à Sabesp – Cia. de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 

que seja averiguado suposto lançamento clandestino de esgoto in natura no Córrego 

Senhorinha, no Bosque dos Eucaliptos; e, ainda, o pedido de destaque na votação dos 

Requerimentos de n°s 3042/2019 constante do Processo n° 10630/2019, de autoria do 

vereador Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura informações e os estudos técnicos 

que motivaram a mudança de parâmetros de uso e ocupação da área descrita no PLC 

11/2019, no bairro Parque dos Ipês; 3043/2019 constante do Processo n° 10632/2019, 

de autoria do vereador Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura informações e os 

estudos técnicos que motivaram a mudança de parâmetros de uso e ocupação no PLC 

11/2019, referentes às av. Aparecida Maria Consiglio e av. Josefina P. 

Bondesan/Tancredo Neves; 3044/2019 constante do Processo n° 10636/2019, de 

autoria do vereador Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura informações e os estudos 

técnicos que motivaram a mudança de parâmetros de uso e ocupação da área descrita 

no PLC 11/2019, referente à av. Comendador Vicente Paulo Penido; 3046/2019 

constante do Processo n° 10639/2019, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que 

requer à Prefeitura informações e os estudos técnicos que motivaram a mudança de 

parâmetros de uso e ocupação da área descrita no PLC 11/2019 ao lado do bairro Vila 

Adriana; 3047/2019 constante do Processo n° 10640/2019, de autoria do vereador 
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Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura informações e os estudos técnicos que 

motivaram a mudança de parâmetros de uso e ocupação da área descrita no PLC 

11/2019 localizada na rua João Batista Ortiz Monteiro; 3048/2019 constante do 

Processo n° 10641/2019, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que requer à 

Prefeitura informações e os estudos técnicos que motivaram a mudança de 

parâmetros de uso e ocupação da área descrita no PLC 11/2019, próximo ao bairro 

Chácara Hawai e Águas do Canindu, na zona norte; 3049/2019 constante do Processo 

n° 10642/2019, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura 

informações e os estudos técnicos que motivaram a mudança de parâmetros de uso e 

ocupação da área descrita no PLC 11/2019 entre os bairros Vila Rangel e Jardim Ouro 

Preto; 3051/2019 constante do Processo n° 10644/2019, de autoria do vereador 

Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura informações e os estudos técnicos que 

motivaram a mudança de parâmetros de uso e ocupação da área descrita no PLC 

11/2019 no bairro Jardim Juliana; 3052/2019 constante do Processo n° 10645/2019, de 

autoria do vereador Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura informações e os estudos 

técnicos que motivaram a mudança de parâmetros de uso e ocupação no PLC 11/2019 

referente à rua Francisco Ricci; 3053/2019 constante do Processo n° 10646/2019, de 

autoria do vereador Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura informações e os estudos 

técnicos que motivaram a mudança de parâmetros de uso e ocupação da área descrita 

no PLC 11/2019 em São Francisco Xavier; 3054/2019 constante do Processo n° 

10647/2019, de autoria do vereador Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura 

informações e os estudos técnicos que motivaram a mudança de parâmetros de uso e 

ocupação da área descrita no PLC 11/2019 da região de Eugênio de Melo, de frente 

para SP 62; 3055/2019 constante do Processo n° 10648/2019, de autoria do vereador 

Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura informações e os estudos técnicos que 

motivaram a mudança de parâmetros de uso e ocupação da área descrita no PLC 

11/2019 no bairro Vista Verde; e 3068/2019 constante do Processo n° 10661/2019, de 

autoria do vereador Wagner Balieiro, que requer à Prefeitura informações sobre o uso 

de estudos e dados do Estoque de Potencial Construtivo Adicional – EPCA. 

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

vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, tem algumas pessoas aí que estão na 

minha rede aqui pedindo para mim solicitar de vossa senhoria um minuto de silêncio 

para o pastor Valdir Nunes e para sua esposa Rosemeire Silva Araújo, que faleceram 
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num trágico acidente lá na Tamoios, no sábado.” 

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

processo de votação das atas e proposituras constantes do Expediente.” 

Passou-se ao processo de votação. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação as atas das 

sessões ordinárias e solenes realizadas nos dias 28 de agosto de 2019 – 9ª Sessão 

Solene, 29 de agosto de 2019 – 53ª Sessão Ordinária, 30 de agosto de 2019 – 10ª 

Sessão Solene, 3 de setembro de 2019 – 54ª Sessão Ordinária,  5 de setembro de 

2019 – 55ª Sessão Ordinária, 6 de setembro de 2019 – 11ª Sessão Solene. 

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

O senhor secretário ad hoc, vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- 

“Nenhum voto contrário, senhor presidente.” 

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

unanimidade.” 

Às 19h09min iniciou-se o processo de votação. 

Submetidas à apreciação do Plenário foram aprovadas por unanimidade as atas das 

sessões ordinárias realizadas nos dias 30 de agosto de 2019, 3 de setembro de 2019 

e 5 de setembro de 2019, bem como as atas das sessões solenes realizadas nos dias 

28 de agosto de 2019, 30 de agosto de 2019 e 6 de setembro de 2019. 

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

requerimentos que sofreram destaque pelo vereador José Dimas. Vereadores 

favoráveis aos requerimentos permaneçam como estão e os contrários que se 

manifestem.” 

O senhor secretário ad hoc, vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- “Três 

votos favoráveis, senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Portanto, com três 

votos favoráveis, está rejeitado o documento.” 

Em destaque a votação dos Requerimentos de nºs 3042/2019 constante do Processo 

nº 10630/2019, de autoria do vereador Wagner Balieiro; 3043/2019 constante do 

Processo nº 10632/2019, de autoria do vereador Wagner Balieiro; 3044/2019 

constante do Processo nº 10636/2019, de autoria do vereador Wagner Balieiro; 

3046/2019 constante do Processo nº 10639/2019, de autoria do vereador Wagner 

Balieiro; 3047/2019 constante do Processo nº 10640/2019, de autoria do vereador 

Wagner Balieiro; 3048/2019 constante do Processo nº 10641/2019, de autoria do 
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vereador Wagner Balieiro; 3049/2019 constante do Processo nº 10642/2019, de 

autoria do vereador Wagner Balieiro; 3051/2019 constante do Processo nº 

10644/2019, de autoria do vereador Wagner Balieiro; 3052/2019 constante do 

Processo nº 10645/2019, de autoria do vereador Wagner Balieiro; 3053/2019 

constante do Processo nº 10646/2019, de autoria do vereador Wagner Balieiro; 

3054/2019 constante do Processo nº 10647/2019, de autoria do vereador Wagner 

Balieiro; 3055/2019 constante do Processo nº 10648/2019, de autoria do vereador 

Wagner Balieiro; e 3068/2019 constante do Processo nº 10661/2019, de autoria do 

vereador Wagner Balieiro, já citados. Rejeitados com três votos favoráveis. 

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

requerimentos e moções constantes da pauta da sessão de hoje, 10 de setembro de 

2019, bem como os inseridos nesta data. Vereadores favoráveis permaneçam como 

estão, os contrários que se manifestem.” 

O senhor secretário ad hoc, vereador PROFESSOR CALASANS CAMARGO:- 

“Nenhum voto contrário, senhor presidente.” 

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

unanimidade.” 

O Plenário, consultado, aprovou, em bloco e por unanimidade, as demais matérias 

constantes da pauta, bem como as matérias inclusas, já citadas. 

Às 19h10min encerrou-se o processo de votação. 

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

um minuto de silêncio, a pedido do vereador Robertinho da Padaria, Sérgio Camargo, 

Cyborg e vereadora Dulce Rita, pelo passamento dos senhores doutor Valdemir 

Eduardo Neves, doutor Denerval Machado Rodrigues de Melo, pastor Valdir Nunes e 

sua esposa Rosemeire Silva Araújo.” 

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

póstuma à memória do doutor Valdemir Eduardo Neves, do doutor Denerval Machado 

Rodrigues de Melo, Pastor Valdeir Nunes e da senhora Rosemeire Silva de Araújo. 

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 

19h12min.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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