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QUINQUAGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA 

TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DÉCIMA SÉTIMA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 17h59min, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, 

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

vereadores: RENATA PAIVA (PSD), DR. ELTON (MDB), SÉRGIO CAMARGO (PSDB), 

JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), MARCÃO DA ACADEMIA (PTB), JOSÉ DIMAS (PSDB), 

PROFESSOR CALASANS CAMARGO (PRP), WALTER HAYASHI (PSC), MANINHO 

CEM POR CENTO (PTB), ROBERTINHO DA PADARIA (PPS) e CYBORG (PV).  

 

 

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

FRAGA (PT) – 17h59min, WAGNER BALIEIRO (PT) – 18h04min, AMÉLIA NAOMI 

(PT) – 18h07min, DULCE RITA (PSDB) – 18h08min, ROBERTO DO ELEVEN 

(REPUBLICANOS) – 18h09min, LINO BISPO (PL) – 18h10min, DILERMANDO DIÉ DE 

ALVARENGA (PSDB) – 18h18min, VALDIR ALVARENGA (SD) – 18h26min e 

ESDRAS ANDRADE (SD) – 18h39min. 

 

 

Às 17h59min, 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, com a palavra o vereador José... líder de governo, Dimas.” 

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

aqui presente e também que nos acompanham pelas redes sociais e TV Câmara, 

convidados, os familiares dos homenageados da noite de hoje, e funcionários desta 

Casa! Senhor presidente, primeiramente, eu gostaria de pedir.... solicitar a supressão 

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

todos nós vereadores. E solicito o adiamento, por uma sessão, dos seguintes 

processos: Processo 11305/2018 cujo Projeto de Lei é 432 de 2018, de autoria do 

vereador Rogério Cyborg; por uma sessão também, de autoria do vereador 

Dilermando Dié de Alvarenga, o Processo 1864 – Projeto de Lei 61 de 2019; adiar por 

uma sessão o Processo 3857/2019 – Projeto de Lei 137/2019, de autoria da vereadora 

Renata Paiva; e, do vereador Cyborg, o Processo 5041/2019 – PL 172 de 2019; e, por 

último, de autoria da vereadora Renata Paiva, o Processo 7708/2019 – Projeto de Lei 

251 de 2019. Solicito, ainda, senhor presidente, a inclusão para leitura de dois 

processos: o Processo 11021/2019 – Projeto de Lei 331/2019, autoria Poder 

Executivo; e, de autoria do vereador Juvenil Silvério, o Processo 11022/2019 – Projeto 

de Lei 332 de 2019. Ainda em tempo, solicito a inclusão para votação do projeto de 

autoria do vereador Dilermando Dié de Alvarenga, o Processo 7519/2019 – Projeto de 

Lei 241 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, 

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 432/2018 constante do Processo nº 11305/2018, de 

autoria do vereador Cyborg, que dispõe sobre a proibição de venda de animais 

domésticos em locais públicos, inclusive em veículos, exceto as autorizadas pela 

Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos; do Projeto de Lei nº 61/2019 constante 
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do Processo nº 1864/2019, de autoria do vereador Dilermando Dié de Alvarenga, que 

dispõe sobre a obrigação de petshops, clínicas veterinárias e estabelecimentos 

congêneres a fixarem cartazes que facilitem e incentivem a adoção de animais e dá 

outras providências; do Projeto de Lei n° 137/2019 constante do Processo nº 

3857/2019, de autoria da vereadora Renata Paiva, que dispõe sobre o atendimento de 

profissionais de assistência social e psicologia nas Escolas Públicas no âmbito do 

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

172/2019 constante do Processo nº 5014/2019, de autoria do vereador Cyborg, que 

autoriza a Prefeitura Municipal de São José dos Campos a receber material reciclável 

nos pontos de entrega voluntária (PEV) ou Ecopontos da cidade, resultando em 

benefício econômico ao munícipe através de um programa de fidelidade ambiental 

onde poderá haver abatimento de tributos municipais, bem como energia, água, gás, 

dentre outros; e do Projeto de Lei nº 251/2019 constante do Processo nº 7708/2019, 

de autoria da vereadora Renata Paiva, que dispõe sobre a obrigatoriedade da 

divulgação da Central de Atendimento à Mulher (Disque 180) nos estabelecimentos de 

acesso ao público que especifica; e, ainda, o pedido de inclusão na pauta para leitura 

do Projeto de Lei nº 331/2019 constante do Processo nº 11021/2019, de autoria do 

Poder Executivo, que dispõe sobre a permissão de uso de área de domínio público 

municipal à Urbanizadora Municipal S. A., e dá outras providências; e o Projeto de Lei 

nº 332/2019 constante do Processo nº 11022/2019, de autoria do vereador Juvenil 

Silvério, que altera a Lei nº 9.158, de 28 de agosto de 2014, que dispõe sobre a 

organização e funcionamento das feiras livres noturnas, e dá outras providências; e a 

inclusão na pauta para votação do Projeto de Lei nº 241/2019 constante do Processo 

nº 7519/2019, de autoria do vereador Dilermando Dié de Alvarenga, que denomina a 

atual Rua 27, como sendo rua Tereza de Oliveira Prado, localizada no Conjunto 

Habitacional Dom Pedro II, no município de São José dos Campos. 

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; bem 

como procede à leitura dos processos inclusos, a saber: “Processo nº 11021/2019 – 

Projeto de Lei nº 331/2019 – de autoria do Poder Executivo, dispõe sobre a permissão 
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de uso de área de domínio público municipal à Urbanizadora Municipal S. A., e dá 

outras providências – Comissões: Justiça, Economia e Planejamento Urbano – Rito 

Urgente – Término do prazo de emendas: 26/09/2019; Processo nº 11022/2019 – 

Projeto de Lei nº 332/2019 – de autoria do vereador Juvenil Silvério, altera a Lei nº 

9.158, de 28 de agosto de 2014, que dispõe sobre a organização e funcionamento das 

feiras livres noturnas, e dá outras providências – Comissões: Justiça, Economia e 

Planejamento Urbano – Rito Ordinário – Término do prazo de emendas: 03/10/2019.” 

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

são os processos da leitura no dia de hoje.” 

Passou-se ao processo de discussão. 

Em exame propositura em regime de urgência para apreciação em turno único 

(com sobrestamento das demais matérias) 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 278/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

8653/2019, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a emissão e o uso da 

carteira de identificação para pessoa com deficiência física, sensorial ou mental, e 

idosos que utilizam o sistema de transporte público coletivo urbano no município de 

São José dos Campos e dá outras providências. 

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

Processo 8653/2019. Não há vereador inscrito. Informo aos senhores vereadores que 

as emendas 2, 3, 4 e 5 foram rejeitadas pelas Comissões, e nos termos regimentais 

são consideradas rejeitadas (art. 57, do Regimento Interno). Em votação a Emenda nº 

1, do vereador Dilermando Dié. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários que se manifestem.” 

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

contrária, senhor presidente.” 

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

1 por unanimidade.” 

Às 18h43min iniciou-se o processo de votação. 

Em votação a Emenda nº 1, de autoria do vereador Dilermando Dié de Alvarenga. 

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, 
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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 o 

vereador Cyborg.” 

O vereador CYBORG, J. V.:- “Obrigado, presidente! Primeiro parabenizar a gestão do 

prefeito Felício que vai unificar uma carteirinha só. Nós vereadores já tínhamos falado 

isso, que tem várias comissões e a comissão o qual o vereador Marcão, Dulce Rita, 

Renata, eu, vereador Cyborg, eu não me lembro se tem mais vereador... Dr. Elton 

também, nós já tínhamos falado e tínhamos feito um projeto de lei aonde tinha a 

carteirinha também para as pessoas com deficiência lá. E agora vai unir todas as 

deficiências com um tipo de carteirinha só. Então, parabenizar o prefeito Felício, 

parabenizar a secretária Edna, né, por essa atitude porque é assim que pensa nas 

pessoas, pensa nas pessoas num todo e principalmente as pessoas com deficiência, 

né? Agora a gente espera que isso possa agilizar, que as pessoas possam tirar essa 

carteirinha o mais rápido possível porque é isso que as pessoas estão esperando.” 

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

vereador Wagner Balieiro.” 

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

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

pelas redes sociais, dizer que, mesmo votando favorável, eu sempre gosto de alertar, 

assim como já tenho conversado com alguns colegas, a necessidade de que a questão 

do laudo médico no caso da emissão de carteiras para deficiente físico ou mesmo para 

pessoas com qualquer tipo de problema de saúde para ter a isenção da gratuidade no 

ônibus em função de uma deficiência esse médico é fundamental que ele continue 

sendo da Prefeitura, sendo uma pessoa que esteja colocando o interesse público em 

primeiro lugar. Digo isso porque sempre houve uma pressão muito grande de 

empresas de ônibus e de outras empresas no sentido de tentar ser... oferecer o 

médico para fazer o laudo dessas pessoas para ter isenção ou não. Foi uma conquista 

para cidade há muitos anos atrás, ainda foi acho que no ano de 98 ou 99, já faz 

bastante tempo, quando a Prefeitura assumiu a parte de análise por um médico da 

Prefeitura a emissão dessas isenções no sistema de transporte. Quando ficava com as 

empresas, muitas vezes você tinha pessoas que tinham o direito, mas não conseguiam 
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a isenção porque aí entra o fator econômico e não o fator de direito das pessoas. 

Então é fundamental ficar e deixando aqui registrado que, independente das novas 

mudanças ou das possibilidades que terão pela frente, não deixar de ter um corpo 

próprio da Prefeitura para analisar quem tem que fazer a emissão dessas carteirinhas. 

Se passar para alguma empresa, isso vai ter consequências que eu acredito que serão 

muito ruins para população. Então por isso, só deixar registrado e nós queremos que 

melhore e avance nesse sistema, mas é importante não deixar que sistema de 

avaliação médica seja terceirizado, porque fere o interesse da população.” 

Em exame propositura em regime de urgência para apreciação em turno único 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 12/2019 CONSTANTE 

DO PROCESSO Nº 9866/2019, de autoria do Poder Executivo, que altera as Leis 

Complementares nº 309, de 8 de dezembro de 2006, que “Autoriza o Executivo 

Municipal a contratar pessoal para atender as necessidades do Programa de Agentes 

Comunitários de Saúde – PACS, do Governo Federal”, e nº 326, de 5 de julho de 

2007, que “Autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal para atender às 

necessidades do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde no combate às endemias, 

do Governo Federal, nos termos da Portaria n. 1.172, de 15 de junho de 2004, com 

suas alterações.” 

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

Processo 9866/2019. 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, novamente, agora na tribuna, dizer um pouco sobre as seis 

emendas protocoladas em relação ao projeto que autoriza o Poder Executivo a 

contratar pessoal para atender as necessidades do sistema de vigilância de nossa 

cidade, vigilância de saúde, tanto dos agentes comunitários de saúde quanto dos 

agentes de combate às endemias. Esse projeto, que inclusive teve o parecer favorável 

de duas comissões, às quais aqui agradeço o posicionamento favorável das 

comissões que deram um parecer nessas emendas, elas só visam aperfeiçoar o 

projeto garantindo alguns direitos que há muito tempo são solicitados pelos 

trabalhadores, sejam os agentes de combate a endemias, sejam os agentes 

comunitários de saúde. São três, são seis emendas, mas como cada... o agente 

comunitário de saúde é um projeto e o agente de combate a endemias é outro projeto, 

então é três para cada, só que são os mesmos itens, que seriam: o primeiro deles 

garantir que da mesma maneira que todo servidor público tenha o direito ao gatilho ao 

atingir a inflação 5% que nós colocamos em lei também que os agentes de saúde e os 

agentes de combate a endemias... Para quem está aqui, os agentes de combate a 

endemias são aqueles que batem na nossa casa todos os dias para ver a questão da 

dengue, fazendo um trabalho de prevenção muito importante de nossa cidade. 

Colocando que o gatilho, que já foi uma conquista que tivemos no governo passado, 

mas que este ano, em função de outras polêmicas, já não teve uma votação de 

gatilho... o gatilho estendido aos agentes de saúde e aos agentes de combate a 

endemias, colocar na legislação, para quê? Para que não tenhamos que toda hora que 

vier o gatilho ter que ficar aquela discussão: vai pôr o item estendendo para os 

agentes. Se já estiver na legislação, se já estiver na Lei Complementar 309 e na lei 

complementar trezentos e... e... as leis... a Lei Complementar 309, nós teremos a 

tranquilidade para os trabalhadores dessa área, que são bastante, nós estamos 

falando de trezentos, quatrocentos trabalhadores, podemos subir até mais na medida 

que está tendo essas novas contratações, não ter mais a polêmica se tem que 

estender o gatilho para eles ou não. O gatilho é direito e é direito para todos os 

trabalhadores, inclusive para os agentes, que são servidores públicos. Independente 

de eles estarem num outro regime, são servidores de nossa cidade e merecem o 

mesmo gatilho que todo... o outro servidor da Prefeitura, inclusive aqui da Câmara 

Municipal, tem direito já por uma lei de 1994. Uma legislação de 1994 que garante o 

gatilho. A ideia é estender esse direito ao gatilho aos agentes comunitários de saúde e 
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aos agentes de combate a endemias. Essa é a primeira emenda. A segunda emenda 

trata da questão da avaliação dos trabalhadores desse setor, que coloca que os 

critérios e o modelo de avaliação ele tem que ser feito por lei ordinária, com uma 

legislação clara, para que não fique na subjetividade e não ocorra o risco de termos 

situações onde muda o avaliador, muda o critério, tenha risco de perseguição e 

começa a ter toda uma situação onde os critérios de avaliação eles são muito 

subjetivos e mudam conforme a cor, conforme a pessoa que está fazendo lá a 

avaliação. Isso é muito ruim. Então, você trabalhar uma legislação clara de qual é o 

modelo de avaliação que tem que ser dado nas atividades exercidas por eles. Essa 

avaliação ela tem que ficar o mais transparente possível e o mais claro possível 

trabalhando essa ideia de... fazendo através de uma legislação votada aqui na 

Câmara. Aí, independente do prefeito que estiver, você tem um critério de análise de 

desempenho desses trabalhadores e trabalhadoras, tendo que ser respeitado pelo 

Poder Executivo independente de quem estiver lá na Prefeitura. Por fim, temos 

também uma outra emenda, que é trabalhar para que não tenhamos mais a situação 

de trabalhadores, sejam os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate a 

endemias, sofrem demais com a questão dos desvios de função. São contratados para 

trabalhar na área de saúde, são contratados para trabalhar na área de vigilância, mas 

muitas vezes mudam as suas atividades e deixam de fazer aquilo que é fundamental 

para nossa cidade nesse trabalho, seja na promoção de saúde, seja no combate às 

endemias. Então essa situação de desvio de função tem sido uma coisa corriqueira na 

categoria e é isso que foi solicitado pelos trabalhadores a evitar esse tipo de situação. 

Quero registrar aqui o Edvan e vários colegas que são da diretoria do Sindacs, que 

ajudaram bastante nesse processo da elaboração das emendas. E peço aqui aos 

nobres colegas a aquiescência de todos no sentido de ter a aprovação dessas 

emendas para que a gente possa garantir esses direitos, mais que legítimos, a todos 

esses trabalhadores que estão na Prefeitura e fazem um excelente serviço em nossa 

cidade.” 

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

vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, eu queria só me pronunciar, inclusive 

aqui para falar com o Edvan, com o pessoal aí que está sempre com a gente nas lutas 

do agente comunitário de saúde e de endemias, que eu acho que é um trabalho 

essencial para o desenvolvimento da melhoria e da qualidade de vida aqui da... do 
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atendimento à população, porque são eles que estão indo de casa em casa, são eles 

que sabem do problema de cada um dos pacientes que são tratados. Eles têm mais 

conhecimento até do que os próprios gerentes das unidades nas quais eles trabalham. 

Eu reconheço tudo isso, Edvan e sua turma valorosa, mas infelizmente vou ter que 

votar contra as emendas do Wagner aqui. A primeira emenda que ele está falando é 

sobre aquele gatilho de vocês, isso nós já discutimos anteriormente, nós já tivemos até 

reunião lá com o Mello, até com o Anderson mesmo, na outra, quando foi estendido o 

gatilho para todos os funcionários da Prefeitura. Vocês foram barrados porque vocês 

sabem muito bem que isso daí vem um... dinheiro que vem do Ministério Público... do 

Ministério da Saúde, que vocês são regidos por lá e esse 5% não abrange o pessoal 

pelo regime que vocês são contratados, que é o CLT. Infelizmente vocês sabem da 

verdade, que você tinha até conversado comigo já, Edvan, sobre isso, que eu 

infelizmente não poderia estar votando, mas que eu também... falei que não ia votar, 

mas também falei que era inconstitucional e que não ia prosperar isso, joguei limpo 

com vocês. Com relação a critério, né... à avaliação, vocês tiveram uma reunião a 

semana passada, inclusive teve esse problema de uma demissão de uma funcionária, 

né? Vocês tiveram a reunião, vocês discutiram com o doutor Danilo sobre o que eu 

achei justo, o doutor Danilo também reconheceu que se estava havendo uma 

avaliação só de um lado, não tivesse sido... a outra parte não tivesse sido ouvida, ou 

seja, o agente comunitário, ele ia rever esse critério. Realmente isso não poderia estar 

acontecendo, que o preenchimento da avaliação era para fazer com o gerente e com o 

agente comunitário ou de saúde ou de endemias. Ele reconheceu que isso estava... o 

erro, que isso já existia em lei, que não estava sendo cumprido. Espero que tenha 

resolvido alguma coisa; se não resolveu, minhas portas continuam abertas. Então é 

isso que eu tenho a dizer, gente, e falar, olha, a resposta: infelizmente vou votar contra 

as emendas, mas eu já tinha avisado vocês que independente de votar contra as 

emendas ou votar a favor, mesmo que as emendas fossem aprovadas com votos de 

todos, ela ia ser um placebo, inócuo, porque não teria validade jurídica nenhuma. Mas 

não é por isso que eu não continuo admirando o trabalho fundamental de vocês para 

que melhore a saúde do dia a dia da cidade.” 

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

processo de votação. Informo aos senhores vereadores que o processo possui seis 

emendas. Em votação a Emenda nº 1. Vereadores favoráveis permaneçam como 

estão, os contrários que se manifestem.” 
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O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Cinco votos favoráveis à 

emenda.” 

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

votos favoráveis, Emenda nº 1 rejeitada.” 

Em votação a Emenda n° 1. Rejeitada com cinco votos favoráveis 

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

n° 2. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 

manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Quatro votos favoráveis à 

emenda.” 

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

favoráveis, Emenda n° 2 rejeitada.” 

Em votação a Emenda n° 2. Rejeitada com quatro votos favoráveis 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Emenda n° 3. 

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

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Três votos favoráveis à 

emenda.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Três votos favoráveis, 

rejeitada a Emenda n° 3.” 

Em votação a Emenda n° 3. Rejeitada com três votos favoráveis 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Emenda nº 4. 

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

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Três votos favoráveis à 

emenda.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Rejeitada a Emenda n° 

4.” 

Em votação a Emenda n° 4. Rejeitada com três votos favoráveis 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Emenda n° 5. 

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

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Três votos favoráveis à 

emenda.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Rejeitada a Emenda n° 

5.” 

Em votação a Emenda n° 5. Rejeitada com três votos favoráveis 

Identificador: 370032003500330035003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                               (ANAIS)                                           11 

CMSJC-001 – 59ª Sessão Ordinária – 19.09.2019 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  19.09.2019 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Emenda n° 6. 

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

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Três votos favoráveis à 

emenda.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Rejeitada a Emenda n° 

6.” 

Em votação a Emenda n° 6. Rejeitada com três votos favoráveis 

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 exame propositura em rito prioritário para apreciação em turno único. 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 13/2019 

CONSTANTE DO PROCESSO N° 5583/2019, de autoria da Comissão de Justiça, 

Redação e Direitos Humanos e da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, 

que aprova as contas da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, relativas ao 

exercício de 2016. 

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

Processo 5583/2019. Vereador inscrito para falar no processo, vereador Sérgio 

Camargo.” 

Ocupa a tribuna o vereador Sérgio Camargo.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Boa noite, senhor presidente! Boa noite, 

colegas vereadores! Boa noite, visitantes que estão aqui no Plenário e também na 

galeria! Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais! Senhor 

presidente, o Processo 5583 de 2019 é o presente decreto legislativo referente às 

contas... à prestação de contas da Prefeitura de São José dos Campos, no exercício 

de 2016, para apreciação na Câmara Municipal de São José dos Campos. Em sessão 

realizada no dia 11 de dezembro de 2018, a 2ª Câmara do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, pelo relatório e voto do conselheiro Antônio Roque Citadini, 

emitiu um parecer favorável à aprovação das contas referente ao exercício de 2016, 

último ano do mandato do prefeito Carlinhos de Almeida, do PT, parecer do qual ouso, 

respeitosamente, divergir pelas razões que passo a expor a partir de agora. Diante da 

gravidade das irregularidades expostas pelos órgãos técnicos do Tribunal de Contas, 

cujo dano vem dificultando a gestão municipal desde 2017, não há como anuir as 

Contas do exercício de 2016 porque, eivada de vários desacertos que costumam 

culminar com a emissão de parecer desfavorável por parte do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, o que espantosamente nesse caso não aconteceu. A começar 

pelo déficit orçamentário de 8,68%, que comprometeu as contas do erário... 

comprometeu o erário quando o valor das despesas empenhadas superou em R$ 

197.712.783,73 (cento e noventa e sete milhões setecentos e doze mil e setecentos e 

oitenta e três reais e setenta e três centavos), ignorando a jurisprudência do próprio 

Tribunal de Contas, que consta no Manual Básico de Gestão Financeira de Prefeituras 

e Câmaras Municipais que está para ser consultado no próprio site do Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo. Esta irregularidade fiscal deu origem, ainda, a um 

déficit financeiro da ordem de 153 milhões, bem como a uma insuficiência de caixa 

definitiva apurada, ao final do mandato, de 190 milhões. Ou seja, o caixa da Prefeitura 

ficou negativo ao final do mandato em 196 milhões. Em razão disso, para que ninguém 

se esqueça, visando estabelecer a normalidade que deve nortear a boa e responsável 

gestão pública, a atual administração municipal se viu obrigada a dedicar o exercício 

de 2017 para negociar as dívidas contraídas com mais de 2000 credores. Ou seja, no 

primeiro ano do mandato a equipe econômica teve que, para sanar as dívidas 

deixadas pelo antigo governo, passar o ano negociando. Quem não se lembra aqui da 

negociação com o Próvisão? Quem não se lembra aqui da negociação com a Santa 

Casa, com a Sabesp e com mais de 2000 fornecedores que estavam aí na fila, 

batendo na porta da Prefeitura, para receber? E, ainda mais, para lembrar do Instituto 
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Previdência do Servidor Municipal, o não pagamento dos encargos previdenciários 

devidos ao Instituto de Previdência, que somavam mais de 115 milhões. Ou seja, a 

Prefeitura Municipal de São José dos Campos, no exercício de 2016, deixou de pagar 

a contribuição patronal, deixou de passar a contribuição para o Instituto de mais de 

115 milhões e colocou em risco o equilíbrio do sistema de pagamento dos benefícios 

dos servidores públicos e obrigou a esta Casa e aos senhores vereadores a aprovar 

aqui leis que modificavam o custeio mediante a severo desgaste político. Quem não se 

lembra da lei do Instituto que nós tivemos que votar aqui e fomos colocados contra os 

servidores públicos? Usaram da internet para desfazer da nossa imagem votando 

contra os servidores públicos, colocando nós contra os servidores públicos. Dito de 

outra maneira, o culpado por isso repousa tranquilamente na certeza da impunidade e, 

ainda, utilizou-se da lei que nós votamos aqui para regulamentar as contas do Instituto, 

que foi votado contra pelos vereadores do PT, usou depois essa mesma lei aprovada 

aqui na Casa para sua própria defesa no Tribunal de Contas do Estado, dizendo que 

as contas já estavam regularizadas, através de uma lei que nós aprovamos aqui e 

fomos execrados nas redes sociais. Sem contar no atraso do repasse da contribuição 

previdenciária junto à folha de pagamento dos servidores que, a pedido do Ministério 

Público, isso está apartado e é alvo de investigação criminal. Outra grave 

irregularidade, vereador Lino Bispo, que ampara esse meu ponto de vista está 

relacionada ao injustificável descumprimento do artigo 42 da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, que proíbe empenhar despesas de abril a dezembro do ano eleitoral. Não por 

acaso, em 2016, ano eleitoral e já no período proibido, o prefeito ignorou oito alertas 

do Tribunal de Contas. Ou seja, o Tribunal de Contas por oito vezes emitiu um alerta 

para que o prefeito não fizesse os gastos. E ele comprometeu ainda o erário público 

em mais 40 milhões acima da disponibilidade de caixa da Prefeitura. Não menos 

grave, vereador Dié, a realização significativa de despesas com propaganda em ano 

eleitoral (além de não ter resultado em nada), tudo indica que extrapolaram a 

autorização contida no artigo 73, inciso VI, alínea b, da Lei Eleitoral, que proíbe gastos 

com publicidade em ano eleitoral. Como se vê, vereadores, não são poucas e nem 

singelas as irregularidades contra as quais me levanto para concluir ser impossível 

chancelar tamanho desmando com o dinheiro público. Noutro ponto, quando aferidas 

sob o enfoque do planejamento (obrigação de todo o gestor), as políticas públicas de 

2016 (cujo o partido do prefeito da época gosta de bradar) foram tachadas pelo próprio 

Tribunal de Contas do Estado como precárias e não fidedignas à realidade municipal, 
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sendo que mais da metade das ações previstas na LDO estavam estagnadas ou com 

baixíssimo índice de execução/implementação. Ora, retoricamente, pergunto: como 

compactuar com prática desta índole? Sem embargo de entendimento oposto, não há 

como permitir tão irresponsável administração com a aprovação das contas sem no 

mínimo de higidez. Opinião também partilhada não por mim, mas pela Assessoria 

Técnica e Econômica e Jurídica do Tribunal de Contas, bem ainda como Ministério 

Público de Contas de São Paulo. Além disso, novamente pedindo licença para quem 

pensa diferente, entendo que aprovar esse conjunto de impropriedades (para não dizer 

outra coisa) desprestigia o esforço despendido pelo atual governo com a sua equipe 

econômica, que, além de sanar as dívidas herdadas de aproximadamente 306 milhões 

e de recuperar a credibilidade da Prefeitura, corrigindo, a duras penas e com 

responsabilidade que se requer, aos rumos de uma finança municipal. Por 

conseguinte, na minha opinião, aprovar as contas de 2016 é nivelar, acintosamente e 

temerariamente, essas duas maneiras tão distintas de gerir a coisa pública. E com 

isso, me perdoem, não... para concordar! Com todo respeito, me dirijo aos nobres 

vereadores para dizer: aqueles que acreditam numa administração séria, responsável, 

que respeita o dinheiro público, que votem não pela aprovação das contas de 2016; e 

aqueles que acham que a Câmara Municipal de São José dos Campos deve premiar o 

mal feito e o desrespeito ao dinheiro público do contribuinte e concordam com a 

impunidade, que vote pela aprovação. Boa noite a todos! Um aparte ao senhor 

vereador Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO, em aparte:- “Senhor presidente... Quero aqui, vereador 

Sérgio Camargo, agradecer pelo aparte que vossa excelência me concede. Eu acho 

assim que um grande erro que nós acabamos cometendo no julgamento de contas é a 

questão dos apartados que... chega aqui uma conta aprovada, mas com vários 

apartes, uma conta picotada, vamos dizer assim. O que que nós estamos julgando 

aqui? É uma prestação de contas do ano de 2016, não é? Vai ser votada nessa Casa 

hoje se aprova ou não aprova. Chegou para nós uma conta aprovada, mas com várias 

ressalvas, pontos importantes que deveriam ser observados por quem está 

administrando uma cidade. Isso leva o administrador a não ter seriedade, coerência, 

austeridade ao aplicar o dinheiro público. Ele não está ali para aplicar parte do dinheiro 

de uma forma correta e parte ele pode não aplicar, isso é incoerente. Ele está ali para 

aplicar 100% do dinheiro arrecadado da população de uma maneira global, 100% de 

uma maneira justa porque nós temos grandes desafios a enfrentar na área da saúde, 
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da educação, da moradia, enfim, é um contexto total. Agora, como é que nós vamos 

poder aqui dizer: ‘não, ele errou, mas não foi 100% de erro’. Foi grave os erros 

administrativos que tem na conta de 16. Portanto, nós precisamos olhar que nós não 

estamos aqui para julgar um percentual, nós estamos aqui para entender o que que foi 

feito na administração do ano de 2016, que está nesta Casa para ser votado. Está 

certo, então? Eu parabenizo a vossa excelência por ter apontado alguns pontos, né? E 

tem outras contas que chegarão aqui com diversas ressalvas, piores do que essas 

ainda, e eu tenho certeza que esta Casa precisa ser uma Casa que não vai julgar uma 

conta dizendo: ‘olha, eu faço assim com você agora e no ano que vem, se eu precisar 

de você, você faz comigo também’. Esse ajeitamento é que não pode ter na vida 

pública. Ou é, ou não é!” 

O vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Um aparte ao nobre vereador Dilermando Dié.” 

O vereador DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA, em aparte:- “Muito obrigado, nobre 

vereador Sérgio Camargo! Quero cumprimentar a todos aqui presentes com o nosso 

boa noite! Nobre vereador Sérgio, à época desses acontecimentos, nós enquanto 

vereadores, fiscalizadores do Poder Executivo, tanto quanto desta Casa Legislativa, 

nós alertávamos por quase todas as sessões das intempéries administrativas 

praticadas pelo governo Carlinhos de Almeida, inclusive alguns pontos nós tomamos a 

iniciativa de inclusive denunciar ao Ministério Público, porque se hoje estamos falando 

de uma conta de 2016, é em função do Tribunal de Contas. É óbvio que sempre chega 

alguns anos após, não é? E esta Casa tem sim a obrigação, a responsabilidade de 

tomar as suas providências e, se for o caso, de forma enérgica. Não é contra o 

administrador, não é contra nenhum alcaide, nenhum prefeito, é contra os atos 

praticados, cujos os atos foram praticados contra o erário público. Portanto, esta Casa 

tem o condão da responsabilidade de fazer os devidos encaminhamentos e pedir 

apuração, porque cabe a esta Casa de Leis fazer o devido encaminhamento a quem 

quer que seja. Quando eu digo a quem quer que seja, é do segmento do Judiciário, é 

Ministério Público, para que faça essa apuração concreta e diga ‘o cofre público foi 

lesado ou não foi’. Seria bom até que esta Casa, vamos dizer assim, rejeitasse 

realmente esse encaminhamento e mandasse para o Ministério Público para o bem do 

alcaide do passado, do prefeito passado, dizer ‘olha, eu realmente não devia e vocês 

foram exagerados’. Portanto, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui 

presente, este vereador vota contra as contas e inclusive eu apresentei uma emenda, 

não cabe ressalva, mas é um ato para chamar atenção e dizer que o Tribunal de 
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Contas fez, salve melhor juízo, vereador Sérgio Camargo, 25 apontamentos, o que não 

é uma coisa qualquer e não é pouca coisa. Muito obrigado, senhor presidente!” 

O vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Obrigado pelas palavras, vereador Dié! Só para 

deixar claro aqui que nós não estamos votando nada politicamente, mas embasado no 

relatório técnico do Tribunal de Contas. O próprio vereador disse que por várias vezes 

alertou o prefeito e o próprio Tribunal de Contas também emite alertas regulares. E os 

oito alertas regulares emitidos pelo Tribunal de Contas o prefeito relevou e agiu da 

mesma maneira. Outra coisa que se fala erradamente é que o Tribunal de Contas 

aprovou as contas do prefeito. O Tribunal de Contas não tem a prerrogativa de aprovar 

contas; ele emitiu um parecer favorável. A prerrogativa de aprovar ou não as contas do 

prefeito...” 

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

favor!” 

O vereador SÉRGIO CAMARGO:- “Estou concluindo. ...é da Câmara Municipal de São 

José dos Campos, ao qual eu votarei contra o parecer e contra as contas de 2016.” 

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

votação, vereador Wagner Balieiro.” 

O vereador WAGNER BALIEIRO, E. V.:- “Senhor presidente e para todos que estão 

nos acompanhando aqui nesta sessão, o que que nós estamos votando no dia de 

hoje? Nós estamos votando agora o projeto de decreto legislativo que fala das contas 

de 2016. Um parecer do Tribunal de Contas, um órgão que analisa as contas de todos 

os munícipios do estado de São Paulo, que recomendou a aprovação das contas de 

2016. Isso veio um parecer com análise técnica, com análise lá de vários setores do 

Tribunal de Contas ao longo de um ano, recomendou a aprovação. Viemos para um 

projeto aqui onde ambas as comissões recomendaram a aprovação das contas 

também, Comissão de Justiça e Comissão de Economia, que também foi 

recomendado por membros aqui desta Casa. Não há em nenhuma das contas de 

qualquer prefeito, de qualquer ano aqui de São José dos Campos e acho que de 

qualquer cidade do estado de São Paulo, alguma aprovação de contas sem ter, por 

parte do Tribunal de Contas, os apartes, as recomendações. Isso tem em contas que 

têm sugestões... encaminhamentos para aprovação, em contas que têm 

encaminhamentos para reprovação. Neste caso, nós estamos votando uma conta que 

foi aprovada pelo Tribunal de Contas, encaminhada para esta Casa, tem um projeto de 

lei aqui com a denominação aprovando essa conta e que tem os apartes e os 
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encaminhamentos assim como tiveram em todas as outras contas, inclusive nas 

contas que houve no passado, falando aqui da gestão do Eduardo Cury, onde tivemos 

contas aprovadas pelo Tribunal de Contas, contas reprovadas pelo Tribunal de Contas, 

duas inclusive, mas que tiveram vários encaminhamentos e apartes que vão sendo 

depois analisados um a um. Nós temos apartes até hoje sendo analisados do governo 

Emanuel. E vai sendo esclarecidos um a um e vai acontecer em todas as outras 

contas dessa maneira. Mas o projeto ele é a aprovação das contas conforme a 

determinação do Tribunal de Contas. É isso que a gente vai estar votando aqui. Se até 

o parecer técnico é favorável, eu vejo que...” 

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

vereador!” 

O vereador WAGNER BALIEIRO:- “... está se pensando de outra maneira quando quer 

fazer contrário à recomendação do Tribunal de Contas.” 

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

vereadores que o processo possui uma emenda, autoria do vereador Dilermando Dié. 

Em votação a Emenda n° 1. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários que se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Por favor, vereadores, 

manifestem! Três, quatro, cinco... Cinco votos favoráveis à emenda.” 

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

favoráveis à emenda, portanto está rejeitada... Vereador, a gente conta novamente.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nós estamos aqui pedindo 

para todo mundo se manifestar e está sendo contado. Faz a manifestação!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vamos lá! Vereadores 

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

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Um, dois, três, quatro, 

cinco, seis, sete. Sete votos favoráveis, senhor presidente.” 

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

favoráveis, Emenda n° 1 rejeitada. Com sete favoráveis a emenda está rejeitada, ela 

tem que ter quatorze. Portanto, a emenda está rejeitada.” 

Em votação a Emenda nº 1, de autoria do vereador Dilermando Dié de Alvarenga. 

Rejeitada com sete votos favoráveis 

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

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

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Seis votos contrários, 

senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Está aprovada as 

Contas.” 

Em votação o Projeto. Aprovado com seis votos contrários 

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

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI N° 107/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

3135/2019, de autoria da vereadora Dulce Rita, que denomina a Rua 38, localizada no 

Conjunto Habitacional Dom Pedro II, de rua Janiini Aparecida Costa Santos. 

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

Processo 3135/2019. Não há vereador inscrito. Em votação o processo. Vereadores 

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

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

contrária.” 

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

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI N° 147/2019 CONSTANTE DO PROCESSO N° 

4214/2019, de autoria do vereador Juvenil Silvério, que denomina a Área Verde 

localizada entre a rua Benedito Aparecido Ribeiro e a rua Rodolfo Teodoro, no 

Loteamento Pinheirinho dos Palmares II, de Área Verde José Rodrigues de Souza. 

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

Processo 4214/2019. Não há vereador inscrito. Em votação o processo. Vereadores 

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

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

contrária.” 

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

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 239/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

7335/2019, de autoria do vereador Dilermando Dié de Alvarenga, que denomina a 

atual Rua 26, como sendo rua Armando Luiz Pimenta, localizada no Conjunto 

Habitacional Dom Pedro II, no município de São José dos Campos. 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o 

Processo 7335/2019. Vereador inscrito para falar no processo o vereador Dilermando 

Dié.” 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA:- “Senhor presidente, 

gostaria mais uma vez aqui de cumprimentar a todos os presentes. Em especial, os 

familiares do senhor Armando, cumprimentar a Norma Sueli Paiotti Pimenta, sua 

esposa; a Nelma Paiotti Dias, cunhada do senhor Armando; o Klaus Pimenta (filho); 

Kley Pimenta (filho); Mariana e Maria Fernanda (netas); Selma Paiotti e Lucimara 

Paiotti (cunhadas); Gilson Pimenta (irmão). Senhores, submeto para apreciação desta 

Casa de Leis, com muito orgulho, projeto de minha autoria que presta justa 

homenagem a Armando Luiz Pimenta, que não media esforços para ajudar as 

pessoas. Por meio deste projeto de lei, fica denominada como rua Armando Luiz 

Pimenta a atual rua 26, localizada no Conjunto Habitacional Dom Pedro II, em nossa 

cidade. Armando Luiz Pimenta nasceu na cidade de Santo Antônio do Pinhal, em 17 

de fevereiro de 1953. Filho de Eula Aparecida Pimenta e Mário Ribeiro Pimenta, filhos 

de imigrantes portugueses. Armando Luiz Pimenta veio morar em São José em 1976 e 

casou-se no ano seguinte com Norma Sueli Paiotti. O casal teve dois filhos: Klaus 

Pimenta e Kley. A família morou em alguns bairros de nossa cidade, como Vista 

Verde, Centro e Urbanova. Em 1985, Armando Luiz Pimenta iniciou o seu trabalho na 

indústria farmacêutica, onde trabalhou por cerca de trinta anos. Sempre reconhecido 

por colegas pela excelência do seu trabalho, o senhor Armando não media esforços 

para ajudar seu semelhante. Sua atuação sempre foi em favor dos necessitados. 

Voltado à área da saúde, Armando Luiz Pimenta ajudava pessoas a encontrar 

tratamento de saúde gratuito. Foi por meio da ajuda desse homem abnegado que 

muitos pacientes com câncer conseguiram tratamento especializado gratuito na 

Universidade Estadual de Campinas. Armando Luiz Pimenta faleceu em 14 de março 

de 2014. Dar seu nome a uma rua ou imortalizar o seu nome numa rua de nossa 

cidade significa que essa homenagem carinhosa a um profissional dedicado... que se 

dedicou, aliás, se dedicou a ajudar os cidadãos desta urbe. Submetemos o presente 

projeto, senhores vereadores, para vossas apreciações e com a expectativa de que 

essa votação seja por unanimidade. Assim, estaremos fazendo definitivamente, 

efetivamente justiça a um homem que fez da sua vida a vida de muitas pessoas desta 

terra. Ao senhor Armando, onde estiver, que esteja nos braços de Deus. E à família 

que siga o seu exemplo nesta terra de Deus. Muito obrigado, senhor presidente!” 

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

processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se 

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

contrária.” 

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

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Gostaria de passar... 

Justificativa de voto, vereador Dilermando Dié.” 

O vereador DILERMANDO DIÉ, J. V.:- “Senhor presidente, gostaria de agradecer ao 

voto de cada um dos senhores vereadores por ter compreendido essa justa 

homenagem ao senhor Armando e, de coração, quero agradecer a todos os senhores. 

A partir de agora, senhores vereadores, o senhor Armando terá nesta cidade o seu 

nome de forma inesquecível, indelevelmente marcada no Conjunto Dom Pedro. Muito 

obrigado, senhor presidente!” 

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

vereador Cyborg.” 

O vereador CYBORG, J. V.:- “Bom, primeiramente parabenizar o Dié. O Klaus e o Kley 

estão por aí também, parabéns! A gente conhece... conhecia, né, o trabalho que o 

Armando desenvolvia lá. O nosso cantador de bingo lá na Santo Agostinho. Quando a 

paróquia ainda estava iniciando lá, o senhor Armando lá e a gente conversando, né? 

Também cliente da oficina, amigo, um morador, uma pessoa incansável, que sempre 

estava ali. Parabéns à família! Bela homenagem! Dié, quando você fez essa 

homenagem, logo que você me apresentou o nome eu fui ao seu gabinete e falei: ‘oh, 

é de coração mesmo, uma pessoa que sempre trabalhou e sempre pensou nas 

pessoas’. Então parabéns a vocês! Que Deus abençoe!” 

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

cumprimentar os familiares do senhor Armando Luiz Pimenta. Sejam muito bem-vindos 

a esta Casa! Gostaria de passar os trabalhos da Mesa para o vereador Marcão da 

Academia.” 

Neste momento, assume a presidência o vereador MARCÃO DA ACADEMIA, que dá 

continuidade aos trabalhos. 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 262/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

7956/2019, de autoria do vereador Robertinho da Padaria, que denomina a Rua 21, do 

Conjunto Habitacional Dom Pedro II, de rua Sebastião Marques da Silva. 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Em discussão o Processo 

Identificador: 370032003500330035003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                               (ANAIS)                                           22 

CMSJC-001 – 59ª Sessão Ordinária – 19.09.2019 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  19.09.2019 

7956/2019. Vereador inscrito para falar, vereador Robertinho da Padaria.” 

Ocupa a tribuna o vereador Robertinho da Padaria.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Na tribuna, o vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Boa noite a todos! Quero 

cumprimentar primeiramente os familiares do senhor Sebastião, sejam muito bem-

vindos aqui a essa Casa! Gostaria inclusive de compartilhar com vocês a história do 

senhor Sebastião Marques da Silva, a quem dedico esse projeto de lei, que visa 

denominar a Rua 21 do Conjunto Habitacional Dom Pedro II, Processo nº 7956/2019 – 

PL 262/2019. O homenageado nasceu na cidade de Lavrinhas (São Paulo), no dia 4 

de novembro de 1942. Casou-se com a senhora Obadias Concret da Silva, no dia 12 

de novembro de 1966, permanecendo casados por 52 anos. Mudou-se para São José 

dos Campos em 1973, desde então trabalhou, se aposentou e criou sua família nessa 

cidade. Teve sete filhos. Dos filhos vieram treze netos e três bisnetos. Ficou conhecido 

como Sarney (pela sua aparência) por muitos membros do Vale do Paraíba e região, 

sendo assim bastante reconhecido no meio evangélico. Membro na Assembleia de 

Deus Missão, em São José dos Campos, desde 1973, foi consagrado pastor 

evangelista em 2014. Evangélico, converteu-se e foi batizado nas águas, em 1964, na 

igreja Assembleia de Deus. Em 1995, assumiu suas funções na igreja, trabalhando lá 

até os seus últimos dias de vida. Construiu uma família na igreja, conhecia a cada um 

dos membros, e se tornou parte da vida deles. Um homem que amava trabalhar na 

igreja. Um servo fiel, homem temente a Deus, horava seus compromissos, cuidava e 

zelava pela sua família, sempre forte, nunca negando ajuda a quem quer que fosse, 

dando o seu melhor. Cozinhava com amor, e com ele não tinha tempo ruim. Inúmeras 

madrugadas ele estava lá para servir, fazendo isto com prazer. E o cafezinho, né? Diz 

que ele fazia um café muito bom, né? O cafezinho dele era famoso. Sempre amoroso 

e carinhoso com todos, estimado das crianças aos idosos. Senhor Sebastiao faleceu 

em 22 de abril de 2019 aos 76 anos devido a um câncer de pâncreas, com metástase 

hepática. Deixou um imenso vazio nos familiares e nas pessoas que o conhecia. 

Estará sempre presente em nossas lembranças e em nossos corações. O senhor 

Sebastião... Eu estive até com o pastor Edvaldo, né? Cadê o pastor Edvaldo? Não 

estou vendo ele aí! Ah, está lá no fundo. Nós estivemos visitando ele até no Hospital 

Municipal. Foi tão rápido, né? Foi tão assim... né, senhora Obadias? Foi tão rápido 

quando nós ficamos sabendo da doença dele. Eu fui visitá-lo e ele... depois eu fiquei 

sabendo. Foi... eu acho que depois que nós visitamos, foi coisa de.. tão rápido, acho 

que não deu... coisa de mês ou 40 dias ele se foi né. Ele se foi agora deixando aí a 

lembrança e saudade. Mas é uma pessoa, é um homem do bem, que trabalhou muito, 

um homem muito dedicado, com muita fé. Então, aqui eu peço aos senhores nobres 
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vereadores... Eu tenho certeza... Assim, solicito aos demais pares a aprovação desse 

projeto por unanimidade. Sejam sempre muito bem-vindos aqui a essa Casa de Leis!” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Convoco... Vereadora 

Juliana, pode assumir a secretaria da Mesa?” 

Neste momento, assume a secretaria dos trabalhos a vereadora Juliana Fraga. 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Em votação o processo. 

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

A senhora secretária, vereadora JULIANA FRAGA:- “Nenhum voto contrário, senhor 

presidente.” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Com nenhum voto 

contrário, processo aprovado por unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 290/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

9531/2019, de autoria do vereador Juvenil Silvério, que denomina a viela que liga a 

avenida Joaquim Moreira Ávila à rua Valter Luís Pereira, no Jardim Minas Gerais, de 

viela Pedro Guedes de Faria. 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Em discussão o processo 

9531/2019. Algum vereador inscrito? Nenhum vereador inscrito. Em votação o 

processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se 

manifestem.” 

A senhora secretária, vereadora JULIANA FRAGA:- “Nenhum voto contrário, senhor 

presidente.” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Processo aprovado por 

unanimidade. Em discussão o processo 9531/2019. Nenhum vereador inscrito. Em 

votação o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários 

que se manifestem.” 

A senhora secretária, vereadora JULIANA FRAGA:- “Nenhum voto contrário, senhor 

presidente.” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Processo aprovado por 

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 241/2019 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

7519/2019, incluso na pauta, de autoria do vereador Dilermando Dié de Alvarenga, que 

denomina a atual Rua 27 como sendo rua Tereza de Oliveira Prado, localizada no 
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Conjunto Habitacional Dom Pedro II, no município de São José dos Campos. 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Em discussão o Processo 

nº 7519/2019 – Projeto de Lei nº 241/2019, de autoria do vereador Dilermando Dié de 

Alvarenga. Inscrito para falar vereador Dilermando Dié.” 

Ocupa a tribuna, o vereador Dilermando Dié de Alvarenga.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificador: 370032003500330035003A00540052004100 Conferência em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade.



 

Câmara Municipal de São José dos Campos 
                               (ANAIS)                                           26 

CMSJC-001 – 59ª Sessão Ordinária – 19.09.2019 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  19.09.2019 

Na tribuna, o vereador DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA:- “Senhor presidente, 

também voltamos a esta tribuna para que possamos falar sobre uma pessoa também 

muito especial cuja a qual, nós, após agora alguns anos, estamos procurando fazer a 

justa homenagem também, imortalizando o seu nome numa das ruas de nossa cidade. 

E é com grande satisfação que falo aqui da dona Tereza de Oliveira Prado. Uma 

pessoa sempre muito harmônica, muito serena, uma pessoa que nesta cidade só 

procurou fazer o bem a vida inteira em sua vida. Ela viveu 40 anos só na nossa região, 

no Jardim Satélite, inspirando todas as pessoas que tiveram o privilégio de 

compartilhar do seu convívio. Por meio dessa iniciativa quero transformar a 

denominação da Rua 27, localizada também no Conjunto Habitacional Dom Pedro II, 

com o seu nome: Tereza de Oliveira Prado. Dona Tereza nasceu em Lorena, no nosso 

querido Vale do Paraíba, em 9 de agosto de 1928. Filha de Benedita de Oliveira e 

Benedito Ambrósio de Oliveira. Começou a trabalhar logo cedo em uma fábrica de 

confecção. Em 49, casou-se com Elias Anacleto do Prado. O casal veio para São José 

dos Campos em meados de 51. Dessa união nasceram seis filhos, quatorze netos e 

quinze bisnetos. Dona Tereza faleceu em 6 de outubro 2013, como exemplo de mãe 

dedicada, cristã devotada e incentivadora de todas as coisas que estivessem 

relacionadas com o crescimento do ser humano, em especial os mais necessitados. 

Esperamos que a justa homenagem à dona Tereza de Oliveira Prado seja também da 

vontade da maioria dos nobres vereadores desta Casa, na expectativa de aprovação 

por unanimidade deste projeto de lei. E nesse momento faço o registro dos parentes: 

Ludmila, sua neta, Jaqueline (neta), Manuela (bisneta), Sandra (filha), Cláudio (genro), 

Ana Márcia (amiga) e doutor Eduardo D’avila, também amigo. Portanto, senhores 

vereadores, faço um apelo para que vossas excelências possam também nos honrar, 

horando a esse nome, votando por unanimidade neste projeto de lei de autoria deste 

vereador. Muito obrigado, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Em votação o processo. 

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

A senhora secretária, vereadora JULIANA FRAGA:- “Nenhum voto contrário, senhor 

presidente.” 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Processo aprovado por 

unanimidade.” 

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Justificativa de voto, 
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vereador Dilermando Dié.” 

O vereador DILERMANDO DIÉ DE ALVARENGA, J. V.:- “Pois não! Muito obrigado, 

senhor presidente em exercício, o vereador Marcão da Academia! Agradeço a todos os 

senhores vereadores por nos dar a honra da votação por unanimidade ao projeto de 

lei. Muito obrigado, senhor presidente!” 

Às 19h45min encerrou-se o processo de votação. 

O senhor presidente, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Nada mais havendo a 

tratar, está encerrada a presente sessão.” 

Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente, vereador MARCÃO DA 

ACADEMIA, declarou encerrada a presente sessão ordinária, o que se deu às 

19h45min.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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