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

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

vereadores: ROBERTO CHAGAS (PL), MARCELO GARCIA (PTB), RAFAEL PASCUCCI 

(PTB), THOMAZ HENRIQUE (NOVO), JUNIOR DA FARMÁCIA (PSL), ZÉ LUÍS (PSD), 

ROBERTO DO ELEVEN (PSDB), LINO BISPO (PL), WALTER HAYASHI (PSC), 

MARCÃO DA ACADEMIA (DEMOCRATAS), FABIÃO ZAGUEIRO (SOLIDARIEDADE), 

AMÉLIA NAOMI (PT), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB) e ROBERTINHO DA PADARIA 

(CIDADANIA). 

 

Compareceram, ainda, os seguintes vereadores, nos seguintes horários: MILTON VIEIRA 

FILHO (REPUBLICANOS) – 17h58min; DULCE RITA (PSDB) – 18h01min; DR. ELTON 

(MDB) – 18h01min; DR. JOSÉ CLÁUDIO (PSDB) – 18h03min; RENATO SANTIAGO 

(PSDB) – 18h03min; FERNANDO PETITI (MDB) – 18h04min; e JULIANA FRAGA (PT) – 

18h06min. 

 

 

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

DA PADARIA, invocando a proteção de Deus e lembrando que todo poder emana do 

povo, declara aberta a presente sessão ordinária, dedicada ao EXPEDIENTE, cuja pauta 

de indicações, requerimentos, documentos diversos e ata passa a fazer parte integrante 

dos anais desta sessão. 

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. Nós vamos passar agora já direto para o Pinga-Fogo. Eu quero só fazer aqui 

um... um registro aqui. Está no... inclusive está aqui presente no Plenário o doutor 

Adriano. O doutor Adriano é conhecido da maioria... por todos os vereadores aqui, já é um 

conhecido da gente há muito tempo. Uma pessoa muito querida aqui pelos vereadores. O 

doutor Adriano hoje está nos deixando, né? Depois de vinte anos, recebeu um convite 

para trabalhar em São Sebastião. Eita, lugar bonito, hein! São Sebastião, praias bonitas! 

Vai ser chefe de gabinete do prefeito lá de São Sebastião. Parabéns, doutor, viu? 

Parabéns! Merecidamente, chefe de gabinete do prefeito de São Sebastião, né? Fez o 

convite para ele. Pessoa competente, uma pessoa que se dedicou vinte anos nessa 

Casa, trabalhou aqui com... com, acho que uns... acho que uns três presidentes ele já 

trabalhou aqui, dando assessoria em vários setores dessa Casa. Uma pessoa de fato que 

tem um respeito e um carinho de todos, viu? Muito obrigado, viu, doutor? Muito obrigado 

por tudo o que você fez aqui pela Câmara, pelos colegas vereadores, enfim, pela pessoa 

que você é, que você sempre contribuiu, sempre com uma boa... uma boa cara com 

todos, todo dia a dia. Uma pessoa muito educada. Uma pessoa que eu tenho também o 

maior carinho, o maior respeito, viu? Desejo para você todo o sucesso lá, você lá em São 

Sebastião. E pode ter certeza: quando nós formos descer, nós vamos ligar para você lá 

para gente... mostrar uma praia bonita para nós ir lá. Sucesso para você! Deus abençoe 

você nessa nova empreitada sua aí, tá bom? Com a palavra o vereador Roberto do 

Eleven.” 

O vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Senhor presidente, o doutor Adriano, como falou... 

o senhor bem disse aí, estou aqui na Câmara aqui há oito anos, todo mundo gosta do 

doutor Adriano porque ele era assessor de um vereador, trabalhou pela Casa, mas 

sempre ajudou quem precisava dele. Parabéns, doutor, pelo seu novo... pela nova 

empreitada pela frente aí! E o prefeito ganhou um assessor competente. Parabéns, 

doutor!” 

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

Marcão? Com a palavra o vereador Marcão da Academia.” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, pedir um minuto de silêncio 

em homenagem à senhora Margarida Jerônimo. Ela, irmã do meu amigo Jorge Jerônimo, 

faleceu hoje aos 65 anos devido à covid. Ela nasceu dia 14 de novembro de 55 e faleceu 

hoje, dia 2. Ela deixa o esposo Sebastião, os filhos Alexandre e Vanderson, seis netos, e 

seis irmãos: o Plácido, Graziela, Regina, o Jorge Jerônimo, Roberto e Eliana. Então, eu 
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quero aqui deixar uma homenagem também a ela. A toda a família os meus sentimentos. 

Que Deus possa confortar o coração de todos vocês!”  

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

Roberto do Eleven.” 

O vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Senhor presidente, também queria pedir um 

minuto de silêncio aqui à dona Terezinha Maria de Jesus Silva, que faleceu ontem, foi 

sepultada hoje. Uma amiga, freguesa e muito bacana dona Terezinha e está junto de 

Deus neste momento. E quero, para família... conforte o coração da família. E estamos 

aqui em oração pela alma da dona Terezinha. Obrigado, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Bom, então, vamos aqui... 

partir aqui para o processo da votação. Então, com a palavra o vereador Juvenil Silvério.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, gostaria de fazer os seguintes 

pedidos: votação em bloco e ainda inclusão de alguns documentos: Indicação 635 e 

também de 641 a 680, Requerimentos de 190 a 200. E destacar os seguintes 

documentos: Requerimentos 194, 198, 199 e 200.” 

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

verbal do vereador Juvenil Silvério. 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.” 

A requerimento verbal formulado pelo vereador Juvenil Silvério, o Plenário, consultado, 

aprovou por unanimidade o pedido de votação em bloco das matérias submetidas à 

apreciação do Plenário; bem como o pedido de inclusão das Indicações nos 635/2021 

constante do Processo nº 1053/2021, de autoria do vereador Fabião Zagueiro, que solicita 

à Prefeitura Municipal pavimentação asfáltica no final da rua Avião Bandeirantes, trecho 

após cruzamento da rua Avião Muniz, no Jardim Souto; 641/2021 constante do Processo 

nº 1060/2021, de autoria do vereador Fabião Zagueiro, que solicita à Prefeitura Municipal 

limpeza e desobstrução das tubulações de escoamento de águas pluviais, implantada em 

área ao fundo das residências nas ruas Brasilio Cursino e Avião Alvear; 642/2021 

constante do Processo nº 1061/2021, de autoria do vereador Renato Santiago, que 

solicita à Prefeitura Municipal poda de copa e raiz de uma árvore, localizada na av. 

Salinas, 345 – Bosque dos Eucaliptos; 643/2021 constante do Processo nº 1062/2021, de 
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autoria do vereador Renato Santiago, que solicita à Prefeitura o corte das raízes 

expostas, poda e rebaixamento de copa de uma árvore que está plantada na rua Aldo 

Madureira, 79, bairro Jardim Paraíso do Sol; 644/2021 constante do Processo nº 

1063/2021, de autoria do vereador Renato Santiago, que solicita à Prefeitura Municipal 

roçada, rastelação e limpeza geral da Praça Alvorada – Jardim Alvorada; 645/2021 

constante do Processo nº 1064/2021, de autoria do vereador Renato Santiago, que 

solicita à Prefeitura Municipal estudo de engenharia para melhoria no semáforo do 

cruzamento da av. Cassiopeia/av. Cidade Jardim/av. Papa João Paulo I/rua Cesarina 

Della Dea Betti, bairro Jardim Satélite; 646/2021 constante do Processo nº 1065/2021, de 

autoria do vereador Renato Santiago, que solicita à Prefeitura Municipal a realização dos 

serviços de roçada, rastelação e limpeza na Praça Florípes Bicudo Martins, Jardim 

Esplanada; 647/2021 constante do Processo nº 1066/2021, de autoria do vereador 

Renato Santiago, que solicita à Prefeitura Municipal o serviço rebaixamento de guias na 

extensão da ciclovia localizada av. Benedito Bento, bairro Jardim Morumbi; 648/2021 

constante do Processo nº 1067/2021, de autoria do vereador Renato Santiago, que 

solicita à Prefeitura Municipal a passagem do carro fumacê em toda a extensão do bairro 

Jardim das Indústrias; 649/2021 constante do Processo nº 1069/2021, de autoria do 

vereador Renato Santiago, que solicita à Prefeitura Municipal passagem do carro fumacê 

em toda a extensão da rua Antares – bairro Jardim Satélite; 650/2021 constante do 

Processo nº 1070/2021, de autoria do vereador Renato Santiago, que solicita à Prefeitura 

Municipal implantação de faixas de pedestres entorno da Praça Cassiano Ricardo, bairro 

Jardim das Indústrias; 651/2021 constante do Processo nº 1071/2021, de autoria do 

vereador Renato Santiago, que solicita à Prefeitura Municipal a passagem do carro 

fumacê em toda a extensão do bairro Jardim das Indústrias; 652/2021 constante do 

Processo nº 1072/2021, de autoria do vereador Renato Santiago, que solicita à Prefeitura 

intensificação de ronda da Guarda Civil Municipal na Praça Cassiano Ricardo, bairro 

Jardim das Indústrias; 653/2021 constante do Processo nº 1073/2021, de autoria do 

vereador Renato Santiago, que solicita à Prefeitura Municipal revitalização da Praça 

Cassiano Ricardo, bairro Jardim das Indústrias; 654/2021 constante do Processo nº 

1074/2021, de autoria do vereador Renato Santiago, que solicita à Prefeitura Municipal 

estudos para instalação de câmeras do COI na Praça Cassiano Ricardo, bairro Jardim 

das Indústrias; 655/2021 constante do Processo nº 1075/2021, de autoria do vereador 

Renato Santiago, que solicita à Prefeitura Municipal implantação de um PEV (Ponto de 

Entrega Voluntária), no bairro Jardim São José II; 656/2021 constante do Processo nº 
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1076/2021, de autoria do vereador Renato Santiago, que solicita à Prefeitura Municipal 

limpeza das bocas de lobo da rua Corifeu de Azevedo Marques, 132 – Jardim das 

Indústrias; 657/2021 constante do Processo nº 1077/2021, de autoria do vereador 

Fernando Petiti, que solicita à Prefeitura Municipal fiscalizar despejo de lixos nas calçadas 

do bairro Vila Ema; 658/2021 constante do Processo nº 1078/2021, de autoria do 

vereador Rafael Pascucci, que solicita à Prefeitura Municipal o serviço de recomposição 

asfáltica (tapa-buracos) na av. Elísio Galdino Sobrinho, bairro Cidade Morumbi; 659/2021 

constante do Processo nº 1079/2021, de autoria do vereador Rafael Pascucci, que solicita 

à Prefeitura Municipal a supressão de uma árvore, localizada na rua José Hamilton da 

Silva, em frente ao número 591, Cidade Morumbi; 660/2021 constante do Processo nº 

1080/2021, de autoria do vereador Rafael Pascucci, que solicita à Prefeitura Municipal 

poda e corte de raiz de uma árvore localizada rua Anápolis, nº 995, bairro Parque 

Industrial; 661/2021 constante do Processo nº 1081/2021, de autoria do vereador Rafael 

Pascucci, que solicita à Prefeitura Municipal enviar equipe para limpeza dos bueiros na 

rua Cruzeiro, nº 12, no bairro Bosque dos Eucaliptos; 662/2021 constante do Processo nº 

1086/2021, de autoria do vereador Fabião Zagueiro, que solicita à Sabesp urgente vistoria 

e providências quanto à falta de água nas residências do bairro Jardim Nova Michigan; 

663/2021 constante do Processo nº 1088/2021, de autoria do vereador Renato Santiago, 

que solicita à Prefeitura estudos visando a alteração da demarcação de estacionamento 

de moto situado na rua Casemiro de Abreu, 163, em frente a um ponto comercial, bairro 

Jardim Maringá; 664/2021 constante do Processo nº 1090/2021, de autoria do vereador 

Fabião Zagueiro, que solicita à Prefeitura Municipal estudos de engenharia para 

implantação dispositivo de trânsito que reduza a velocidade na rua Avião Universal, no 

Jardim Souto; 665/2021 constante do Processo nº 1098/2021, de autoria do vereador 

Fabião Zagueiro, que solicita à Prefeitura Municipal implantação de mais condutores de 

saída d'água na calha pluvial do telhado da raia de malha no Jardim Uirá; 666/2021 

constante do Processo nº 1099/2021, de autoria do vereador Fabião Zagueiro, que solicita 

à Prefeitura Municipal poda de árvore na Praça Duque de Caxias, frente ao número 197, 

bem como em todo seu entorno, no bairro Jardim Paulista; 667/2021 constante do 

Processo nº 1100/2021, de autoria do vereador Fabião Zagueiro, que solicita à Prefeitura 

Municipal efetuar o serviço de destoca das raízes da árvore suprimida, na rua Jacinto, em 

frente ao número 145, no Jardim Paulista; 668/2021 constante do Processo nº 1101/2021, 

de autoria do vereador Fabião Zagueiro, que solicita à Prefeitura Municipal a implantação 

de toldos laterais e instalação de cercas de segurança ou ampliação do alambrado na raia 
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de malha do Jardim Uirá; 669/2021 constante do Processo nº 1102/2021, de autoria da 

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

que seja implantada academia ao ar livre no bairro do Rio Comprido; 670/2021 constante 

do Processo nº 1103/2021, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita à 

Prefeitura Municipal de São José dos Campos a supressão da árvore localizada na rua 

Manoel Augusto Amaral, 123 – Jardim Imperial; 671/2021 constante do Processo nº 

1104/2021, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de 

São José dos Campos o serviço de substituição de lâmpada queimada na rua José 

Bonifácio de Arantes, altura do nº 149, e outra na rua Joelma, próximo à lixeira, no bairro 

Vila Paiva, região Norte; 672/2021 constante do Processo nº 1105/2021, de autoria da 

vereadora Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos o 

serviço de poda das árvores localizadas na Sexta Travessa, no bairro dos Freitas, região 

Norte; 673/2021 constante do Processo nº 1106/2021, de autoria da vereadora Amélia 

Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos que faça a aplicação 

de inseticida com o carro fumacê nas imediações da rua Benedito Pereira, Bosque dos 

Eucaliptos, região Sul; 674/2021 constante do Processo nº 1107/2021, de autoria do 

vereador Fabião Zagueiro, que solicita à Prefeitura Municipal poda geral em todas as 

árvores da av. Santos Dumont, em toda a sua extensão, no Jardim Paulista; 675/2021 

constante do Processo nº 1109/2021, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita 

à Prefeitura Municipal fiscalização para averiguação de terreno particular situado na rua 

Cândido Gonçalves de Bem, 122, Alto da Ponte, região Norte; 676/2021 constante do 

Processo nº 1110/2021, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura 

Municipal que tome as providências cabíveis em relação à presença de morcegos na 

árvore localizada na rua Carlos Galhardo, 32, Jardim Santa Inês II, região Leste; 677/2021 

constante do Processo nº 1111/2021, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita 

à Prefeitura Municipal de São José dos Campos que faça a aplicação de inseticida com o 

carro fumacê nas imediações da Travessa Alfredo José Dias Costa, na Vila Maria, região 

central; 678/2021 constante do Processo nº 1112/2021, de autoria da vereadora Amélia 

Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos que faça a aplicação 

de inseticida com o carro fumacê nas imediações da rua Padre Guilherme Hopp, Jardim 

Santa Inês I, região Leste; 679/2021 constante do Processo nº 1115/2021, de autoria da 

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

realizar supressão da árvore localizada na rua Rubião Junior, na altura do número 702, no 

Centro; e 680/2021 constante do Processo nº 1119/2021, de autoria da vereadora Amélia 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100330033003600370034003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - 
ICP - Brasil.



 

             CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
                                            (ANAIS)                                               7 

CMSJC-001 – 4ª Sessão Ordinária – 02.02.2021 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  02.02.2021 

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

urbanização da área verde, no entorno da rua República do Líbano, rua Holanda e rua 

Turquia, no Jardim Oswaldo Cruz, região central; dos Requerimentos de nos 190/2021 

constante do Processo nº 1082/2021, de autoria do vereador Rafael Pascucci, que requer 

à Prefeitura Municipal, dentro dos termos legais da regulação de saúde, urgência no 

agendamento de avaliação cirúrgico para Geralda Souza do Nascimento; 191/2021 

constante do Processo nº 1087/2021, de autoria do vereador Fabião Zagueiro, que solicita 

à Diretoria Regional de Ensino providências e manutenção dos muros da Escola Estadual 

Professor Domingos de Macedo Custódio, no bairro Vila São Benedito, São José dos 

Campos/SP; 192/2021 constante do Processo nº 1089/2021, de autoria do vereador 

Renato Santiago, que solicita à Sabesp esclarecimentos sobre a constante falta d’agua no 

bairro Jardim Nova Michigan e adjacências; 193/2021 constante do Processo nº 

1096/2021, de autoria do vereador Renato Santiago, que comunica que o vereador 

Renato Santiago será o líder do Partido PSDB, nesta Legislatura; 194/2021 constante do 

Processo nº 1108/2021, de autoria da vereadora Juliana Fraga e da vereadora Amélia 

Naomi, que requerem seja oficializado o Poder Executivo Municipal de São José dos 

Campos para que informe e disponibilize o estudo que demonstra a quantidade de 

possíveis alunos que irão transitar entre os bairros da cidade para, caso queiram, 

retornarem às aulas presenciais previstas no plano de retomada; 195/2021 constante do 

Processo nº 1113/2021, de autoria da vereadora Amélia, que requer à Prefeitura 

Municipal de São José dos Campos urgência no agendamento de exames com 

Cardiologista, Oftalmologista e consulta para avaliação e posterior cirurgia de vesícula, 

para a sra. Rosemeire Ribeiro de Souza Batista – CRA 99502; 196/2021 constante do 

Processo nº 1114/2021, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita à EDP São 

Paulo Distribuição de Energia S/A que faça a poda da árvore com a finalidade de 

desobstruir a rede elétrica, localizada na rua Pico da Bandeira, 215, Jardim Altos de 

Santana, região Norte; 197/2021 constante do Processo nº 1116/2021, de autoria da 

vereadora Amélia Naomi, que solicita ao 1º Batalhão da Polícia Militar do Estado de São 

Paulo a intensificação de ronda policial no bairro do Taquari, região Norte da cidade; 

198/2021 constante do Processo nº 1117/2021, de autoria da vereadora Juliana Fraga e 

da vereadora Amélia Naomi, que requerem seja oficializado o Poder Executivo Municipal 

de São José dos Campos para que informe se os espaços destinados aos professores 

considerados como grupo de risco serão totalmente separados dos outros professores 

que terão contato com as crianças, adolescentes e adultos que retornarão às unidades 
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escolares municipais; 199/2021 constante do Processo nº 1118/2021, de autoria da 

vereadora Juliana Fraga e da vereadora Amélia Naomi, que requerem seja oficializado o 

Poder Executivo Municipal de São José dos Campos para que informe e disponibilize a 

relação dos professores municipais que se autodeclararam como grupo de risco relativos 

à doença Covid-19 e estão comparecendo às unidades escolares municipais; e 200/2021 

constante do Processo nº 1120/2021, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita 

à Prefeitura Municipal de São José dos Campos informações quanto ao número de 

munícipes que foram contemplados com isenção do Imposto Territorial e Predial Urbano – 

IPTU, no ano de 2020; e, ainda, o pedido de destaque na votação dos Requerimentos de 

nos 194/2021, 198/2021, 199/2021 e 200/2021, já citados. 

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

Cláudio.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Obrigado, senhor presidente! Puder colocar a imagem 

para mim... queria pedir um minuto de silêncio e homenagear uma pessoa muito 

importante... para mim foi muito importante. Ela senhora Marylucia Tosi Zanatto, falecida 

no sábado. Ela é natural de Franca. Ela é nascida em Franca, formou-se em 

psicopedagogia. Ela trabalhou em Franca, foi diretora nove anos nas escolas em Franca. 

Quando o governador André Franco Montoro criou as chamadas Salas Especiais para 

síndrome de Down e São José dos Campos foi escolhida uma das primeiras cidades para 

tal, optou em deixar a sua cidade natal de Franca e ela veio morar em São José dos 

Campos, tornando-se a primeira professora em São José dos Campos nessa linda 

profissão de alfabetizar as Salas Especiais desta cidade de São José dos Campos. Ao 

longo da sua trajetória, ela também deu aula na escola Suely Antunes de Mello, Vila 

Maria, onde na época possuía Sala Especial, e, após anos, como diretora de escola 

Marilda Ferreira Bastos, no Jardim Esplanada, além da escola Pedro Mazza. Ela foi uma 

pessoa muito boa, muito amiga. Eu tinha ela como tia apesar de não ter... não ser a 

minha tia de sangue. Uma pessoa que vai deixar bastante saudade. Deu aula na escola 

João Cursino, na qual eu estudei. Queria fazer essa homenagem a essa professora que 

vai deixar saudade. Muito obrigado!” 

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

ao processo de votação da ata e das proposituras constantes do Expediente.”  

Passou-se ao processo de votação.  

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

sessão ordinária realizada no dia 26 de janeiro de 2021 – 2ª Sessão Ordinária. 
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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.” 

Às 18h58min iniciou-se o processo de votação.  

Submetida à apreciação do Plenário foi aprovada por unanimidade a ata da sessão 

ordinária realizada no dia 26 de janeiro de 2021. 

O senhor presidente, ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em votação o requerimento e a 

moção que sofreu destaque pelo vereador Juvenil Silvério. Vereadores favoráveis 

permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Só fazendo aqui uma 

correção.... fazendo aqui uma correção. Novamente, em votação o requerimento que 

sofreu destaque... em votação os requerimentos que sofreram destaque pelo vereador 

Juvenil Silvério. Vereadores favoráveis aos documentos permaneçam como estão e os 

contrários que se manifestem.”  

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Dois votos favoráveis ao 

requerimento, senhor presidente.”  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Portanto, está rejeitado o 

documento.” 

Em destaque a votação dos Requerimentos de nos 194/2021, 198/2021, 199/2021 e 

200/2021, inclusos, já citados. Rejeitados com 2 (dois) votos favoráveis 

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

requerimentos constantes da pauta da sessão de hoje, 2 de fevereiro de 2021, bem como 

os documentos inseridos nesta data. 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.” 

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

pauta, bem como as demais matérias inclusas, já citadas. 

Às 19 horas encerrou-se o processo de votação. 

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

ao horário do Pinga-Fogo. Primeiro orador inscrito é o vereador Roberto Chagas, com o 
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tempo de cinco minutos.” 

Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 1º, 

do Regimento Interno) o primeiro orador inscrito, vereador Roberto Chagas, pelo prazo 

regimental de cinco minutos. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador ROBERTO CHAGAS:- “Senhor presidente, colegas vereadores, 

público de casa que nos acompanha pela internet e pela TV Câmara, eu quero apresentar 

para vocês um pouco do nosso trabalho nesse mês de janeiro, um mês chuvoso, com 

muita dificuldade na região Norte. Mas falar um pouco do bairro Jaguari. Queria pedir para 

soltar aí a primeira filmagem.” 

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

O vereador ROBERTO CHAGAS:- “Pessoal, o Jaguari, assim como a região Norte, a 

cidade como um todo, sofreu bastante, mas muitas quedas de barreiras atingiram o 

bairro. O pessoal ficou ilhado lá por alguns dias devido à dificuldade com o transporte 

público. Uma semana depois, com mais chuva ainda... queria pedir para soltar o segundo 

vídeo. Não bastassem as barreiras, um afundamento na estrada, e aí sim, a estrada ficou 

fechada por quase uma semana. Situação complicada, a população entrando em contato 

com a gente todos os dias. E nesse momento eu quero agradecer... eu achei que eu ia ter 

uma dificuldade, por causa do trabalho que eu fiz pela Câmera Comunitária, achei que 

teria uma dificuldade muito grande com o governo, porque é um trabalho de cobrança, 

achei que a gente não teria um espaço para ser atendido, mas eu quero agradecer à 

Regional Norte, à secretaria responsável também, a Secretaria de Obras, porque... no 

terceiro vídeo. Aí! Pode passar. A gente sempre presente lá dentro da comunidade. 

Registramos o trabalho da Prefeitura resolvendo essa questão para nossa comunidade. A 

gente andou bastante na região Norte. Estou usando aqui como exemplo o Jaguari, mas 

na verdade essas chuvas castigaram bastante a nossa região. Há pouco, falamos com 

uma representante da EDP referente ao problema com a iluminação, que também é 

grande. Mas eu quero aqui destacar que o nosso trabalho pela comunidade ele vai 

continuar e eu quero continuar contando com o pessoal da regional principalmente, 

porque, como eu sou da zona Norte, a gente é focado ali na região Norte, há necessidade 

de ter essa parceira. E eu estou sendo atendido nessa parceria. Mas a gente pede 

também, já estamos com documentação solicitando, a manutenção na estrada, e não só 

nas estradas, também nas travessas. Eu estou usando o Jaguari como exemplo, mas a 

região Norte, a parte rural, está sofrendo muito com as chuvas e precisa dessa atenção, a 

gente precisa contar, então, com a Prefeitura. A pavimentação asfáltica; o tapa-buraco em 

algumas travessas, que eu acabei de referir; a canalização das águas pluviais; melhorias 

na iluminação, tem umas lâmpadas queimadas também por lá; substituição do ponto de 

ônibus, alguns pontos com uma situação bem precária; serviços de capina e limpeza... 

Agora, o serviço de capina e limpeza, nesse mês de janeiro, a gente pede porque a 
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população pede e a gente tem que pedir também, mas a gente sabe que, com essas 

chuvas, está bem complicada, a cidade toda, o pessoal está trabalhando, mas é difícil 

mesmo, a demanda é muito grande nesse sentido. E a poda de árvores próximas à 

fiação, que a gente acabou fazendo aqui com a EDP. Como eu disse, eu gostaria de 

poder continuar contanto com o apoio. Achei que teria uma dificuldade muito grande e 

quero agradecer mais uma vez a regional, o pessoal que tem nos apoiado. E é dessa 

forma que a gente sempre trabalhou. Talvez, como Câmera Comunitária, não tenha ficado 

claro que o nosso lado é o lado da população. Então, uma vez com que a Prefeitura 

esteja do lado da população, a gente está junto. Independente de qualquer coisa, a gente 

quer continuar ajudando a região Norte, porque, agora, a zona Norte tem vereador. 

Obrigado, pessoal!”  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Próximo vereador 

inscrito... Com a palavra o vereador Juvenil Silvério.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Vereador que me antecedeu na tribuna, quero 

parabenizar vossa excelência pelo trabalho e pode ter certeza: todas as iniciativas, todos 

os pedidos que vossa excelência encaminhar em favor da população, com certeza, não 

só a SMC, mas todas as secretarias vão trabalhar com muito zelo para que a situação 

seja resolvida o mais rápido possível.” 

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

doutor Rafael Pascucci, 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, V, do 

Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Rafael Pascucci, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Na tribuna, o vereador RAFAEL PASCUCCI:- “Boa noite, presidente! Boa noite aos 

nobres colegas, o público presente, às pessoas de Casa! Nós viemos aqui hoje para falar 

do nosso primeiro mês aí como vereador, esse novo desafio que a gente está enfrentando 

aí junto com a população, com muito ânimo, com muita vontade de trabalhar pelas 

pessoas, que é isso que nos trouxe até aqui. Bom, vou passar aí o primeiro slide.” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

O vereador RAFAEL PASCUCCI:- “A gente fez uma visita lá no Jardim Morumbi. Tem 

uma casa chamada Coal, a Casa de Oração Amor e Luz; ela tem um trabalho sensacional 

há mais de 30 anos lá pela comunidade. A dona Ivanilde eu conheço há pelo menos... 

pelo menos uns 15 anos, desde a época de grêmio estudantil. A dona Ivanilde era muito 

parceira da gente nas nossas ações da escola. E a dona Ivanilde nos recebeu lá de 

braços abertos, nos mostrou toda a instituição. Eu já conhecia; não conhecia a fundo 

como na visita que fiz junto com a minha assessoria lá na Casa de Oração Amor e Luz. E 

a dona Ivanilde é uma pessoa abençoada, uma pessoa que faz um grande trabalho não 

só pela comunidade do Jardim Morumbi. Eles trabalham ali naqueles... naquele 

condomínio do Parque dos Ipês, o pessoal do Campo do Alemães, Dom Pedro. Sei que 

muitos vereadores já conhecem o trabalho da dona Ivanilde e é um trabalho exemplar 

que... as boas práticas têm que ser trazidas para essa Casa também. Ela tem um monte 

de trabalho com jovens, com idosos, com crianças. E a dona Ivanilde é uma grande 

parceira nossa desde o tempo, como eu disse, do grêmio estudantil. Até hoje dona 

Ivanilde faz esse trabalho, um trabalho voluntário, muito bonito na nossa cidade. E eu quis 

trazer hoje aqui essa visita que fizemos à Coal e essa... esse braço aberto que a dona 

Ivanilde nos recebeu lá. Já uma outra boa notícia que nós trazemos para a comunidade 

do Jardim Morumbi e, não só do Jardim Morumbi, para todo o entorno: o poliesportivo 

nosso lá tem uma piscina e essa piscina vai ser coberta. É uma velha demanda lá da 

comunidade. Muitas pessoas já passaram por lá, o prefeito já foi lá e prometeu algumas 

vezes. E eu tive a felicidade de logo, começando nosso mandato, encontramos aí com o 

deputado estadual... eu vou ter que ler o nome aqui porque no meu partido tem um 

deputado com o nome parecido. É o deputado... deixa eu ver onde eu anotei aqui o 

deputado... Castello Branco! Isso! Deputado Castello Branco. Com conversa com ele 

desde dezembro do ano passado, antes mesmo de iniciar como vereador, a gente veio e 

ele conseguiu intermediar uma verba do Governo Federal, um Restos a Pagar: 500 mil 

reais foram destinados aqui para São José dos Campos. E a tão sonhada cobertura da 

piscina do Jardim Morumbi vai ser realizada graças a esse dinheiro do Governo Federal 
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que está vindo para o município de São José dos Campos. Muita gente pergunta a 

importância da piscina, da cobertura da piscina. A piscina tem aulas para idosos, para 

jovens, no período noturno inclusive, nos dias de frio, nos dias de chuva. E isso vai 

aumentar ainda mais a eficiência e a qualidade das aulas para toda a comunidade ali do 

Jardim Morumbi e entorno. E para mim é uma grande felicidade poder estar aqui hoje 

anunciando que vai vir esse dinheiro de fora, que não vai sair do cofre do município e que 

vai suprir essa necessidade lá da comunidade do Jardim Morumbi. Meu agradecimento de 

novo aí ao deputado Castello Branco que ouviu as nossas solicitações e trouxe esse 

recurso para o nosso Jardim Morumbi, para a comunidade da zona Sul, para essa piscina 

ser coberta. E uma coisa interessante também é que essa piscina... a gente pedia sempre 

a cobertura, a comunidade, e o prefeito Felício aperfeiçoou o projeto e ela vai ser uma 

piscina com uma cobertura retrátil. Ou seja, dia de sol o Projeto Verão está garantido e 

nos dias de chuva, dias de frio nós vamos ter esse local coberto e as aulas também 

garantida. Então agradecer de novo aí ao deputado, ao prefeito, a essa corrente que 

fizemos – eu, o prefeito e o deputado Castello Branco – para trazer esse recurso para São 

José e, enfim, a piscina do Jardim Morumbi ser a primeira piscina pública coberta do 

nosso município. Já no próximo slide eu falo um pouco do que a gente mais gosta de 

fazer, que é estar nas ruas. Desde o primeiro dia a gente estava junto da comunidade, 

junto das pessoas que nos solicitavam, no Jardim Morumbi... essas fotos são do Jardim 

Morumbi, algumas demandas que nós fizemos junto à Regional, estão podando as 

árvores lá do bairro inteiro. Com a Sabesp também tivemos alguns problemas que foram 

atendidos. Sabemos que é um problema, sabemos que a gente precisa cobrar bastante 

coisa, mas quando a gente também tem algo que é resolvido, a gente tem que fazer esse 

agradecimento e esse meu agradecimento às pessoas que estão envolvidas e ouvindo, 

não só eu, mas como toda a minha assessoria para resolução dos problemas. Temos 

mais fotos aí também. A gente teve um problema com a EDP lá no bairro... tem ruas lá da 

nossa comunidade que ventou lá em Jacareí e aqui já está caindo a luz, ali nas ruas... na 

avenida Luiz Galdino Sobrinho, na rua Sebastiana Faria de Oliveira, Adriano Espíndola, 

nas ruas... seis quarteirões lá são afetados por esse problema. A gente esteve lá com a 

comunidade, fizemos o abaixo-assinado, falamos com a EDP, e o problema parece que 

foi resolvido. As equipes foram lá, fizeram várias podas de um monte de galhos de 

árvores que batiam na fiação de alta tensão e esse problema não teve mais desde o dia 

que nós estivemos lá. Então também fazer esse agradecimento, desse velho problema lá 

do bairro, que foi resolvido logo nesses primeiros dias. Eu também dei uma passada nas 
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UBSs, conversei com as pessoas, olhei o atendimento, conheci os profissionais. Eu e 

minha assessoria andando no bairro. Aqui mais um pouco do que a gente andou, falando 

com as pessoas, conversando com os moradores, né, nesse... A gente tem um 

levantamento no gabinete: foram mais de 200 atendimentos nesses primeiros 30 dias. 

Mais de 200 pessoas foram atendidas pelo nosso gabinete. Sei que esse número pós-

pandemia vai ser maior ainda, mas já mostra que a gente está aí num bom começo de 

trabalho. Aqui também a gente tem uma foto bem legal de uma turma do skate. Eu 

conheci eles graças à nossa companheira de partido, vereador Marcelo, a Neusa do 

Carmo. Ela me apresentou o pessoal do skate, uma demanda, a gente já está tratando 

junto a Relações Comunitárias, Secretaria de Esporte, e acho que, em breve, para Neusa 

e para os nossos companheiros skatistas, vamos ter uma novidade ali no... aqui na região 

central, uma novidade aí para o pessoal do skate muito em breve. Aqui é a dona Cícera, 

uma moradora, mãe de um amigo... na foto ao lado, mãe do nosso amigo Corifeu Alberto. 

Mandar um abraço para ela inclusive. Temos também mais algumas fotos da gente 

falando com as pessoas. Essa casa que a gente vê essa obra, essa obra malfeita, é um 

afundamento que a gente está verificando junto à Sabesp, que um possível vazamento de 

esgoto causou, danificou a casa dessa moradora, também lá no Jardim Morumbi. A gente 

está junto com ela buscando a solução para essa casa dela. Ela já fez algumas reformas 

emergenciais porque realmente o problema lá estava se agravando. Mais algumas fotos 

também da gente nas ruas, falando com as pessoas, assessoria na rua, é o vereador 

andando nas ruas, onde as pessoas nos chama. Devido à pandemia a gente até deu uma 

paradinha agora nos últimos dias, mas a gente está andando bastante na rua e falando 

bastante com a pessoa. Assim que a fase passar aí, da fase vermelha, a gente regredir 

para a fase laranja e as fases menos restritivas, voltaremos a andar na rua e falar com as 

pessoas. Por fim, a gente... Aí foi antes da fase vermelha, ainda no comecinho. ...a gente 

estava com a turma lá no bairro, no Jardim Morumbi, e todo mundo chegou para tirar uma 

foto. É isso que a gente gosta de fazer: estar do lado das pessoas, estar a todo momento 

junto da comunidade. Por fim, a gente deixa os nossos contatos, né? Nós – nós, eu, o 

meu gabinete – estamos à disposição da população de São José dos Campos. O nosso 

telefone e o WhatsApp do gabinete é o 3925-6700. Quiser entrar em contato conosco via 

gabinete: 3925-6700. Pode ligar, mandar WhatsApp, que estamos diuturnamente prontos 

para atendê-lo. E as nossas redes sociais, o Facebook e Instagram: 

@vereadordeverdadesjc. Eu também queria pedir para o senhor presidente aqui um 

minuto de silêncio. A gente teve um senhor lá do bairro, uma referência, um comerciante, 
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o senhor José Luiz, da Imobiliária Zona Sul, ele faleceu no último sábado. Palmeirense 

roxo, ele sempre nos ajudou lá na escolinha de futebol. A filha dele, Giovanna, de 8 anos, 

também era uma das atletas lá da nossa escolinha de futebol, que acontece na Escola 

Homera. E a Geane, a esposa dele, sempre participou das nossas aulas de zumba – 

atividades gratuitas que a gente sempre fez lá pelo Jardim Morumbi. Então eu queria 

pedir ao presidente um minuto de silêncio aí para o senhor Zé Luiz. Ele que na imobiliária 

dele realizava sonhos. Mais de 3 mil pessoas atendidas, tiveram o sonho da casa própria 

realizado graças aos trabalhos aí do seu Zé Luiz e de toda a sua equipe. Ele é uma 

pessoa muito especial, vai fazer muita falta. Que Deus conforte o coração da família. Os 

sentimentos, não só meu, mas de todos nós do nosso gabinete que eu estou 

representando aqui nessa fala. E mandar um abraço sincero aí para a dona Geane, para 

a Giovanna e toda a família para suportar essa perda aí do seu Zé Luiz, uma pessoa 

icônica lá do Jardim Morumbi, que vai fazer muita falta. Senhor presidente, nada mais. Eu 

agradeço, uma boa noite e até mais!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Um abraço, Pascucci! 

Próximo vereador inscrito é o vereador Lino Bispo, 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, V, do 

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

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

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

vereadores, público que nos assiste pelas redes sociais, pela TV Câmara! Eu volto a essa 

tribuna na noite de hoje para trazer aqui um pouco daquilo que a gente faz durante o 

nosso mandato, que é estar ouvindo a população. Só fazendo uma fala com relação ao 

vereador Rafael Pascucci que citou aqui a questão da cobertura da piscina do Jardim 

Morumbi, falar que essa piscina foi instalada no Jardim Morumbi em 2008, fruto de um 

grande abaixo-assinado da comunidade. Ali onde está a piscina hoje era uma antiga 

quadra de areia que estava abandonada, sem uso nenhum, e a gente solicitou e o prefeito 

então, Eduardo Cury, através desse esforço da comunidade, construiu aquela piscina. 

Estivemos, desde 2017, cobrando, quando reassumi o mandato, cobrando do prefeito 

Felício Ramuth que cobrisse aquela piscina. Em algumas oportunidades, ele discordava 

porque teria o Projeto Verão. Falei: ‘Prefeito, mas a piscina, ela tem uma grande 

finalidade, que é atender um número grandioso de idosos que tem ali, crianças que fazem 

natação e quando chove você não pode usar e quando está muito frio a água não 

consegue aquecer para você usar’. Então, falei: ‘Prefeito, precisa cobrir essa piscina’. 

Porque eu conheço a realidade daquela comunidade. São quase três mil pessoas que 

participam das atividades ali naquele poliesportivo. Quem conhece o Jardim Morumbi, há 

alguns anos atrás sabe que ali naquele complexo do Centro Comunitário só existia uma 

quadra, que era uma caixa que não tinha banheiros, não tinha vestiário para... As pessoas 

que frequentavam ali faziam as suas necessidades ao entorno dessa construção. Hoje, 

nós temos ali no Jardim Morumbi... parece um clube particular ali o poliesportivo do 

Jardim Morumbi. Então, graças a esse trabalho que nós fizemos, a comunidade tem esse 

grande benefício ali. Mas o que me traz até aqui hoje, senhor presidente, senhores 

vereadores, é um pouco da nossa luta com relação ao requerimento que eu aprovei nessa 

Casa do péssimo atendimento que a Sabesp vem fazendo na nossa cidade. Estive 

olhando o contrato da Sabesp e vi que ela está falhando, e muito, no sentido de cumprir 

aquilo que foi comprometido conosco, da prestação de serviço de qualidade da nossa 

cidade. Eu quero que o nosso sonoplasta possa colocar aqui alguns depoimentos. O 

vereador Lino Bispo criou o canal Fala Cidadão. Inclusive, você que está aí no seu bairro, 

quer falar, quer colocar um problema que você tem, faça como estas pessoas fizeram no 

nosso dia de hoje.” 

Neste momento, passou à exibição de um vídeo. 

O vereador LINO BISPO:- “Está aí então, senhores vereadores! Eu tenho ouvido bastante 

a população. Eu cito para a Sabesp, se ela não sabe, não conhece a região, só da região 
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Sul, eu posso citar: Jardim Morumbi, Residencial União, Bosque dos Ipês, Jardim Sul, 

Terras do Sul, Oriente, Oriental, Jardim Imperial, Vale do Sol, Trinta e Um de Março, 

Parque Industrial, Morada do Sol, Chácaras Reunidas. Todos esses bairros, eu recebi 

reclamação dos moradores pela falta de água. Sem contar inúmeros bairros da região 

Leste; sem contar inúmeros bairros da região Norte. Ou seja, a Sabesp está deixando, e 

muito, a desejar no sentido de ela cumprir o compromisso que ela tem assumido lá em 

2008, desse contrato que ela venceu aqui em São José e teve a oportunidade de renovar 

esse contrato com a nossa cidade. A Sabesp faz esse atendimento na nossa região em 

diversas cidades. E São José dos Campos tem sido parece que a cidade que mais tem 

deixado a desejar. Eu vejo, Dr. José Cláudio, esse contrato foi assinado em 2008, quanto 

que a nossa cidade cresceu de 2008 para cá? Quantos bairros? Quantas residências? 

Quantas ligações a Sabesp fez? Agora, a estrutura da Sabesp, que são... os 

encanamentos que ela colocou aqui no início do ano são os mesmos. E, em diversos 

locais, os problemas que nós estamos tendo é porque essa estrutura que ela tem 

subterrânea está deteriorada. São canos de ferro e que vai... ao longo do tempo ele vai 

corroendo e começam os vazamentos. Portanto, a falta de pressão na água está ligada a 

vazamento. A falta de água... a Sabesp tem perdido muita água. Inclusive, até dizer ao 

pessoal da Sabesp, que tem, por convocação dessa Casa, obrigação de vir aqui para 

explicar para nós vereadores o problema que ela está tendo: eu gostaria de ver a Sabesp 

trazer aqui os números do investimento que ela tem feito para ela atender a demanda que 

ela tem obrigação de atender em nossa cidade. Eu quero cobrar e vou cobrar isso. Vou 

andar nos quatro cantos da cidade, se for o caso, buscando depoimentos de pessoas que 

têm reclamação com a Sabesp. Eu tenho certeza que você conhece uma pessoa que não 

está contente com a Sabesp atuando no nosso município da forma que está. Portanto, 

esta bandeira está levantada. Quero agradecer os senhores vereadores pela votação 

unânime ao meu requerimento convocando o responsável pela Sabesp, o senhor José 

Geraldo da Fonseca Júnior, gerente da Sabesp aqui do distrito de São José dos Campos, 

a vir a essa Casa para dizer para nós, que representamos o povo dessa cidade, o que 

está acontecendo e qual vai ser a medida que a Sabesp vai ter para resolver esse 

problema. Por quê? Nós temos 30 anos de contrato. Foi assinado em 2008, termina em 

2038. Nós estamos em 2021. Portanto, faltam 17 anos para o vencimento do contrato. Se 

ela não fizer o investimento agora, não é depois faltando quatro ou cinco anos que ela vai 

resolver o problema. Por quê? Aí ela já está encerrando e vai deixar um grande problema 

na nossa cidade. Portanto, eu quero dizer aos senhores: vou estar mesmo sendo um 
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fiscal do povo no sentido de que ela venha a cumprir aquilo que assumiu conosco lá em 

2008 através desse contrato firmado com a nossa cidade. Um grande abraço! Uma boa 

noite a todos!” 

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

para falar, no tempo de dez minutos, o vereador Thomaz Henrique, 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, V, do 

Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Thomaz Henrique, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador THOMAZ HENRIQUE:- “Boa noite, presidente! Boa noite, 

vereadores, servidores da Casa, às pessoas que nos assistem nas redes sociais! Hoje, 

um dia de otimismo para a cidade de São José dos Campos. Hoje foi anunciado o retorno 

das aulas em nossa cidade, felizmente. Uma luta que a gente tem já travada... E quando 

eu falo a gente, não só eu, como ativista agora como vereador, mas também o partido 

NOVO, partido que eu represento aqui nessa Casa, que tem seus parlamentares 

aguerridos na luta pela educação. A nível estadual, o deputado Daniel José tem lutado 

incansavelmente pelo retorno às aulas. É claro que a gente sabe do medo, da 

insegurança de pais e alunos, mas a gente sabe também que a educação no Brasil 

precisa retomar. Ao contrário do Brasil, outros países retomaram muito mais cedo. A 

China, por exemplo, em quatro meses já estava com suas crianças em sala de aula. Na 

Europa, cerca de sete, oito meses já havia o retorno de todas as salas de aula. E aqui no 

Brasil, muitas vezes até por força de sindicalista aí que não quer trabalhar, a gente teve 

que aguentar muito tempo a sala de aula fechada, mas agora sim a gente tem um 

planejamento para que as nossas crianças voltem a estudar presencialmente. A gente 

sabe que durante todo esse período os bons professores, que são maioria, continuaram 

trabalhando virtualmente. Mas quando a gente olha as pesquisas, por exemplo, entidades 

sérias como a FGV, eles apontam que há um déficit de 70% no aprendizado do aluno 

quando esse aluno não está dentro da sala de aula, está apenas na parte virtual. Isso, 

inclusive em matérias fundamentais, como matemática, que precisa de uma dedicação, 

precisa de um... do acompanhamento do professor. Então, desde o início quando nós, 

ainda antes de sermos vereador, falávamos: ‘Olha...’ – para o prefeito e para todo mundo 

– ‘pode contar com a gente para enfrentar a resistência de quem não quer voltar às aulas’ 

– resistência de alguns sindicatos – ‘para que nossas crianças, sobretudo em São José 

dos Campos, possam ter um bom ensino.’ O que a gente tem visto e a ciência tem nos 

dito, através desse retorno às aulas – até para acalmar os pais, as famílias que estão 

preocupadas com os seus filhos – é que o índice de contaminação nas escolas é bem 

menor do que em outros ambientes. Hoje você vê o transporte público lotado, os fluxos 

incontroláveis em nossa cidade, mas as crianças fora da sala de aula, que não fazia 

qualquer sentido. De um a três anos é o momento mais importante para a formação, não 

educacional apenas da criança, mas para a formação sociocognitiva. Um pouco mais 

adiante as nossas crianças... o convívio social delas é a escola. É com os coleguinhas, é 

com os professores. E ficarem recluso em casa ia comprometendo muito isso. A gente 

precisa ter essa retomada, é claro, como foi dito hoje, com responsabilidade, com calma, 
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com o distanciamento, com a higienização e todas as medidas sanitárias. Mas é muito 

importante que a gente deixe de negligenciar as nossas crianças e passe a pensar na 

educação delas nessa retomada, que graças a Deus vai acontecer para que a gente 

tenha um pouco mais de tranquilidade. E muitos pais também, gente, que além dessa 

parte cognitiva, essa parte social, muitos pais tiveram que mudar toda sua rotina, né, por 

conta da pandemia, infelizmente. Mas por muito tempo eles deixaram de muitas vezes 

trabalhar, conseguir um emprego, uma segunda colocação, porque tinham que ficar com 

os filhos em casa. As estatísticas mostram que as mulheres, sobretudo as mulheres, 

foram as mais prejudicadas, por essa jornada dupla, tripla. Muitas mulheres perderam o 

emprego durante essa pandemia por não ter aonde deixar essas crianças, não ter um 

ambiente seguro para que elas fossem mais que educadas, cuidadas, zeladas, enfim. E 

isso muitas vezes, gente, vamos ser francos aqui, muitas vezes aqui no Brasil demorou 

tanto, mas tanto por conta de uma minoria de professores sindicalizados que gostam de 

fazer barulho e ficaram falando: ‘Ah, não pode voltar a aula enquanto não tiver a vacina’. 

Sendo que o ambiente escolar, todos os dados mostram que é um ambiente seguro, que 

não é um ambiente de contaminação. Mas tem professor sindicalizado – uma minoria – 

que para fazer campanha na rua, para ir no Calçadão, estava tudo bem. Agora, para dar 

aula, não dá, aí não dá, aí tem que esperar a vacina, né? A gente já está acostumado 

com essa turma do sindicato. Não gosta muito de trabalhar. São preguiçosos. Mas a 

gente tem que enfrentá-los porque quando eles vêm aqui pedir mais direito para eles ‘Ah, 

porque tem que melhorar isso para mim, isso para nossa classe’, ninguém fala da criança, 

só fala da situação do funcionário. Mas, e a educação das nossas crianças? Então não 

vamos dar mais pretexto para quem não quer trabalhar e continuar fazendo barulho em 

nossa cidade. Vamos comemorar a retomada das aulas, mostrar que as nossas crianças 

vão ter atenção da Prefeitura, vão poder, enfim, dar tranquilidade a esses pais que estão 

tão preocupados com esse retorno e um retorno sempre com cautela, com zelo e, vale 

frisar, um retorno para aqueles pais e crianças que podem. Não serão todos. Quem não 

se sentir seguro nesse primeiro momento, vai poder continuar com as aulas virtuais. 

Portanto, parabéns à iniciativa, ao Executivo, ao secretário de Educação, para que a 

gente possa dar continuidade nesse enfrentamento responsável durante a pandemia. 

Muito obrigado, presidente!” 

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

inscrita agora, vereadora Amélia Naomi, com o tempo de cinco minutos. Amélia, você 

pode falar cinco minutos com mais cinco minutos.” 
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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, V, do 

Regimento Interno) a próxima oradora inscrita, vereadora Amélia Naomi, pelo prazo 

regimental de dez minutos.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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Na tribuna, a vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Boa noite a todos e a todas! Vou falar aqui 

sobre os motoristas e do Jardim do Lago. A vereadora Juliana, nossa líder, vai falar sobre 

educação, sobre a luta dos professores e dos sindicatos. Então, quero aqui começar, por 

favor!” 

Neste momento, passou-se à apresentação de slides. 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “João Evangelista dos Santos, motorista, falecido dia 

31/08/2020. Pode passar. Francisco Vitoriano do Nascimento, 56 anos, cobrador. Nós 

perdemos ele dia 11/01/2021. Benedito Aparecido, 56, cobrador, falecido dia 09/01/2021. 

Hoje, falando com o Elias, o presidente do sindicato, ele diz que entre motorista e 

cobrador... entre motorista da ativa e aposentado tiveram uma perda de mais ou menos 

vinte e cinco trabalhadores motoristas, como também de cobrador entre aposentado e 

motoristas... aposentados e da ativa no entorno de vinte cobradores. Pode passar, por 

favor! Eu apresentei... só antes. Eu apresentei um projeto de segurança dos profissionais 

do transporte coletivo, na terça-feira passada fiz a indicação, foi aprovada, e eu 

apresentei um projeto de lei que prevê a proteção para garantir vidas aos trabalhadores. 

Pode passar. A justificativa do projeto está aí, que coloca a questão das máscaras, gel e 

tudo mais, mas fundamentalmente essa proteção – Pode passar – essa proteção, que 

prevê a instalação de barreiras físicas transparentes nos veículos. Esse projeto, ele já foi 

aprovado em várias cidades, como Salvador, Recife, São José do Rio Preto, São Paulo. É 

um projeto de lei de um vereador inclusive do PSDB. Mas essa é uma pauta importante 

para os trabalhadores do transporte. No projeto não é só as barreiras, mas ele reforça 

também toda a questão da disponibilização do álcool-gel, também a questão das 

máscaras, a desinfecção diária dos veículos. E aí, por favor, pode passando! Pode 

passando. Mais uma, que são as justificativas. E vamos assistir o vídeo. Pode passar. 

Essas são as cidades que têm. Por favor, o vídeo!” 

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

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Bom, eu coloquei aí um panorama das políticas públicas 

em outras cidades. O vídeo de Salvador não está aí, deve ter tido um equívoco. Mas, 

quando eu for passar aqui na rede social, vou colocar o vídeo correto. Por favor!” 

Nesse momento, passou-se à continuidade da apresentação de slides. 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Então só para reforçar, nossa solidariedade a todos os 

familiares vítimas (motoristas e cobradores), que perderam seus esposos, pais, 

companheiros e arrimo de família. E todo apoio à luta do sindicato por melhores 

condições de trabalho e proteção aos profissionais do transporte coletivo. Essa pauta o 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100330033003600370034003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - 
ICP - Brasil.



 

             CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
                                            (ANAIS)                                               24 

CMSJC-001 – 4ª Sessão Ordinária – 02.02.2021 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  02.02.2021 

Elias já pontuou com as empresas. Eu espero que, junto com a Prefeitura, tenha a 

contrapartida para que a gente salve vidas, porque nós estamos numa fase vermelha e 

esses trabalhadores que estão no serviço precisam de ter retaguarda, e a retaguarda é 

colocar prevenção. Obrigada! Vou falar agora do Jardim do Lago. Por favor! O Jardim do 

Lago: as enchentes. Pode passar. Eu estive hoje no Jardim do Lago junto com o Wagner 

Balieiro, ex-vereador, também com o Cosme, que é do movimento social. Mas, junto com 

a Defensoria Pública, eles levaram uma luta importante quando teve aquele problema do 

Corintinha, que foi a enchente do Jardim do Lago, acompanhou pari passu a indenização 

daquele familiar que perdemos, mas.... Então, estive com ele, juntamente com Manuel, 

que é morador lá do São Judas Tadeu, e com o Lin. Pode passar, por favor! Eu acho que 

é um vídeo. Pode passar.” 

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

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Ali. Olha a situação de ontem. Os vídeos dos moradores. 

Isso foi ontem. Esse foi o ônibus. Nós estamos lá na rua, o ônibus atolou. Dá para pôr 

mais alto? Eu estive com o Wagner lá, fazendo a visita, passando esses documentos 

aqui, orientando, da isenção do IPTU. Essa é a enchente de hoje, tá? Nós recebemos 

aqui do Manuel, que agora quando estava chovendo, na casa da mãe dele, ali do lado. 

Esse é no São Judas, não é no Jardim do Lago. Vamos... dá para você passar já para 

outra página, por favor?” 

Neste momento, passou-se à apresentação de slides. 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Tá. Isso é hoje. Pode passar, por favor! Essas são as 

imagens. Não teve cata-treco. Pode passar. Olha outra imagem. Aí, essa. Pode passar, 

por favor! Essa é a situação dos moradores, que tiraram todos os seus... pode passar. 

Vão passando. Pode passar. Esse é o ônibus atolado. Aí, teve que tirar... os moradores 

tiveram que sair, os usuários, para o ônibus pender do outro lado. Nós temos um vídeo 

desse, mas não dá tempo hoje. Pode passar, por favor! Essa é a situação, ontem. É uma 

casa de uma mulher grávida. Olha como que está. Passa, por favor! O cata-treco não 

passou. Não passou nada lá. Pode passar. Olha, uma questão importante. Vários 

vereadores atuam... vereadora Dulce e tudo mais. Tem um protocolo da Defesa Civil, né? 

Quando isso acontece, tem que dar colchão, água sanitária, cesta básica. No caso dessa 

casa que perderam tudo, levam-se marmitex. Mas eu não sei o que aconteceu, parece 

que é outro governo, ou uma outra situação. Mas, independente de governo, os 

protocolos, quando tem enchente, são os mesmos, né? Infelizmente, este protocolo não 

foi cumprido nesta região. Então, eles não receberam nada do poder público, infelizmente. 
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Pode passar. Essa é uma imagem. Pode passar. Ali do lado... essa é a... o rio fica ali 

atrás, tá? Passa, por favor! O mais interessante... fica um pedido aqui. Nós fomos falar 

para as pessoas que elas têm direito à isenção. Qual não foi o susto que a gente viu no 

carnê do IPTU? O padrão do bairro é padrão 2. Então, aquelas imagens de casas, 

algumas lá, eu vi o carnê de IPTU, R$420,00. R$420,00! É um padrão... um absurdo esse 

padrão. Então, na planta genérica... faço um pedido aos vereadores que façam essa 

correção. Ali, inclusive, vários... porque alguns... as casas não... as pessoas moram ali há 

50 anos, então o carnê do IPTU está no nome da mãe, do pai.” 

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

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Tá. Já encerrando. Eu só queria terminar. Que o pessoal 

precisa de respeito, atenção dos poderes públicos, e o direito do cidadão seja entendido, 

né? Que é o mínimo, né? Quando você tem a enchente, que o serviço social, a Defesa 

Civil, além da Defesa Civil, a secretaria da SSM, vá até lá fazer o seu serviço. Mas ali eles 

esqueceram que o poder público existe e tem que estar presente. Então, fica aqui o meu 

alerta, que eu acho que nós não podemos aceitar esse tipo de descompromisso.” 

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

Dr. José Cláudio, com o tempo de cinco minutos. Com a palavra, então, a vereadora 

Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Eu só queria informar que a Secretaria da Mobilidade esteve 

lá, a Secretaria de Proteção... de Apoio ao Cidadão esteve lá. Eles ficaram a noite inteira 

lá. O cata-treco esteve lá. Possivelmente, não conseguiram tirar todos os móveis, os 

utensílios que os moradores perderam, mas eles ficaram lá até às 11 horas da noite. Teve 

uma assistente social. Esteve lá, também. Aqui tem o relatório de tudo o que foi feito. Eles 

entregaram cesta básica, colchões, kit-limpeza para os moradores. Vão continuar até 

amanhã. Realmente, a rua... não ia fazer terraplanagem na rua, porque o solo estava 

muito molhado e tinha que esperar secar um pouco que senão ia piorar até as condições 

de tráfego nessas ruas. Mas a Prefeitura esteve lá sim, Amélia. Não conseguiram tudo, 

mas estiveram lá ontem à noite, estiveram lá o dia inteiro e até às 17:30, hora que chegou 

o relatório, eles continuavam lá sim. Pode não ter ido nessa rua ainda, mas que eles 

estiveram à noite até umas 11 horas... tem o relatório aqui: ficaram das 20:15 até às 

23:15. E hoje já estavam lá até às 17 horas, a hora que chegou esse relatório nas minhas 

mãos, eles ainda estavam lá.” 

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

vereadora AMÉLIA NAOMI.” 
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A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Alô. Eu, amanhã cedo, vou estar... vou até lá no bairro 

para ver se atenderam, porque o mais importante que nessa situação de emergência é 

que o serviço público esteja no local. Então, esta rua e neste local que eu estive com 

várias pessoas que eu já citei, infelizmente, o poder público não esteve lá. Mas, de 

qualquer forma, Dulce Rita, o mais importante é que ele esteja presente, né? Eu sei que 

lá em cima, lá no... estava o pessoal da Defesa Civil, mas ali no local aonde teve toda a 

tragédia, infelizmente, não. Mas, vou estar lá para confirmar se agora à tarde fizeram 

algum serviço. O meu celular ficou até lá e eu não recebi nenhum retorno até então. Mas, 

fica o seu registro, e eu faço, aí... voltarei lá para que o serviço seja atendido e que o 

protocolo da Defesa Civil seja de fato implementado.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Dulce.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Se achar que as pessoas não estão sendo atendidas, pode 

passar para mim, que nós precisamos é cuidar das pessoas, certo?” 

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

Dr. Cláudio, então, com o tempo de cinco minutos, dando sequência aí ao Pinga-Fogo.” 

Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 1º, 

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

regimental de cinco minutos. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Boa noite, presidente! Boa noite, colegas 

vereadores! Boa noite, todos os servidores da Casa e os telespectadores da TV Câmara! 

Nós vamos falar um pouquinho como que está a nossa campanha de vacinação no nosso 

município.” 

Neste momento, passou-se à apresentação de slides. 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Então, nós estamos vacinando os nossos munícipes 

com a vacina da AstraZeneca/Oxford e a Coronavac, que estão disponibilizadas em 

nosso município. Em termos de número, nós tivemos 19.470 doses que São José dos 

Campos já recebeu da Coronavac e da AstraZeneca/Oxford. Onze mil doses nós 

recebemos da Coronavac e 8.470 da AstraZeneca. Foi... o que chegou no nosso 

município foi colocado à disposição da população. Temos o desafio de vacinar 31.623 

profissionais de saúde. Até agora, nós tivemos aplicadas de fato 10.940 doses, tanto da 

Coronavac, quanto da AstraZeneca, sendo 9.237 doses da Coronavac e 1.703 doses da 

AstraZeneca. Aqui vale ressaltar que a Coronavac ela tem uma eficácia global em torno 

de 50.38 e a AstraZeneca em torno de 70. Porém, a Coronavac ela tem menos efeitos 

colaterais. Quem foi vacinado até agora? Isso é importante. As pessoas têm nos 

questionado, perguntado na rua, nas redes sociais. Nove mil setecentos e oitenta e dois 

funcionários da linha de frente, da linha de saúde tanto de hospitais públicos quanto de 

hospitais privados, já foram vacinados; 1.158 residentes em asilos, e os seus cuidadores, 

de 34 asilos do nosso município. Se a gente ver que nós... que chegou 19.470 doses de 

vacina, 9.782 menos 1.158, nós ainda temos 8.530 doses que ainda faltam e serão 

aplicadas em todo o grupo da linha de frente. Próximo passo: vacinar os autônomos, 

trabalhadores ligados aos consultórios particulares, farmácias, laboratórios, cuidadores de 

idosos, parteiras. Mas se a vacina chegar. Isso é importante. Na quinta-feira, todos os 

profissionais da saúde que são da linha de frente, se a vacina chegar, serão vacinados. E 

dia 8, segunda-feira... Então, dia 4, na quinta, todos os profissionais de saúde e dia 8, na 

segunda-feira, 3.500 idosos acima de 90 anos. E isso se a vacina chegar. Tudo isso se a 

vacina chegar. Amanhã está previsto chegar 10.200 doses de Coronavac no nosso 

município. E aí, tem uma lista completa que está no site da Prefeitura de quem são as 

pessoas que vão ser vacinadas. Então, eu acho que o nosso prefeito, o nosso secretário 

de Saúde, todos nós temos feito o nosso trabalho, temos conscientizado a população que 

a única chance de vencer essa pandemia é a vacina. Eu sei que ainda existem pessoas 

importantes como o nosso presidente Bolsonaro de ser... dele entender que a vacina é a 

única chance da população. Mas nós de São José dos Campos estamos fazendo o dever 
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de casa. Ainda temos muito a melhorar, mas claramente estamos progredindo e nós 

vamos trazer a resolução desse problema para São José dos Campos. Muito obrigado, 

presidente!”  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Obrigado, doutor, pela 

informação! Com a palavra o vereador Rafael Pascucci.” 

O vereador RAFAEL PASCUCCI:- “Presidente, eu peço vênia para retratar aqui o meu 

pedido. Só retratar o pedido e pedir para o senhor Zé Luiz, o senhor José Luiz Pereira, da 

imobiliária Zona Sul... faleceu, a passagem dele foi no último sábado. Acabei fazendo lá 

no local errado. Reitero aí o pedido para o senhor Zé Luiz e mandar o meu pesar aí de 

novo para a Geane (esposa) e para a Giovanna (filha). Obrigado, senhor presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Próximo orador inscrito é o 

vereador Renato Santiago, 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, V, do 

Regimento Interno) o próximo orador inscrito, vereador Renato Santiago, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador RENATO SANTIAGO:- “Boa noite, presidente! Boa noite aos 

colegas vereadores, a todos aqueles que nos assistem pela TV Câmara! Gostaria de falar 

nessa noite a respeito da educação, né? Eu, como professor, fiquei extremamente feliz 

com esta retomada das atividades escolares, a nossa educação voltando. A gente sabe 

que a educação é a mola propulsora de qualquer sociedade. Então muito feliz com essa 

retomada, apesar de parcial, mas um grande passo para que a gente possa começar a 

voltar à nossa normalidade. Estivemos, hoje de manhã, lá no Santa Hermínia, onde foi 

inaugurada mais uma escola de educação infantil, né? Lá que será um Cedin, 

administrado por uma terceirizada. E que, futuramente, teremos, muito próximo a essa 

escola de educação infantil, também uma escola de ensino fundamental. Então, teremos, 

lá no bairro, a garantia de educação para todos. O prefeito Felício, hoje pela manhã, 

juntamente com o secretário de Educação e Cidadania, o Jhonis, também com a 

presença do Márcio Catalani, professor, secretário adjunto, a quem eu também fiquei 

muito feliz com sua indicação para secretaria adjunta da Secretaria de Educação, eles 

montaram uma explicação muito didática, muito explicativa, e que eu vou transmitir aqui 

para aqueles que não estiveram presentes hoje pela manhã lá no Santa Hermínia.” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

O vereador RENATO SANTIAGO:- “Então, hoje, na rede municipal de educação, nós 

temos aproximadamente 70 mil alunos. É um número realmente muito grande. Trinta e 

sete mil alunos no ensino fundamental, 32 mil alunos na educação infantil, né? E são 159 

unidades escolares. Então, nós temos uma rede realmente gigantesca e que a gente 

precisa novamente colocar para funcionar aqui dentro da nossa cidade. Sobre os 

protocolos de segurança, nós temos que pensar nos desafios pós-pandemia: o aumento 

da vulnerabilidade nas famílias mais afetadas; o prejuízo ao desenvolvimento cognitivo e 

socioemocional dessas crianças que estão longe há praticamente um ano das escolas; o 

grande risco de abandono e evasão escolar por parte desses alunos que acabam 

desanimando por não estarem presentes nas escolas; e os impactos nas avaliações 

internacionais. A ideia da retomada das aulas ela vem em três vértices, como foi 

explicado na parte da manhã: o proteger, acolher e cuidar. Proteger: proteger os 

profissionais da educação. Aqueles profissionais também do grupo de risco terão uma 

sala especial, onde esses professores estarão. Eles não estarão diretamente atendendo 

ao público, aos alunos, né? E os alunos também, como grupo de risco, realizarão suas 

atividades em casa. Acolher: olhar para as necessidades socioeconômicas da 

comunidade; fortalecer o vínculo; e a escuta e a empatia. E o Cuidar: o sistema de 
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monitoramento dos casos suspeitos. A Secretaria de Educação estará diretamente ligada 

à Secretaria de Saúde. Então os alunos que tiverem algum caso suspeito na família, no 

seu lar, no seu ciclo pessoal, eles também não poderão estar voltando às aulas. Então, 

será um trabalho integrado entre as secretarias para que a gente possa voltar com 

segurança. Os protocolos sanitários: foram comprados, adquiridos 310 unidades dos 

tapetes sanitizantes; álcool gel, 19 mil frascos; termômetros digitais, 370 unidades; 

máscara, 271 mil máscaras; Face shield, aquela máscara transparente, 6.100 unidades; e 

cerca de 2.4 milhões de copos descartáveis, que serão utilizados aí nas nossas escolas. 

Falando também sobre o protocolo: o uso do tapete; a medição da temperatura; a 

higienização das mãos com o álcool-gel 70%; o uso individual dos materiais dentro da 

escola, isso é uma premissa nessa volta às aulas; o uso obrigatório das garrafas para 

hidratação; e o uso obrigatório de máscara dentro das unidades escolares e também no 

transporte, né? O trabalho que a secretaria realizará: a higienização dos locais, banheiros; 

remoção dos descartes; uso dos espaços garantindo a ventilação e a circulação do ar; a 

troca regular e sistemática da roupa de cama das crianças que estão no berçário; 

higienização dos brinquedos; lavagem das áreas comuns; e as adaptações dos espaços 

para que exista o distanciamento social. Também, aí, falando do distanciamento, né? 

Oferta em modo remoto. Os alunos eles não estão obrigados. Aqueles que querem... que 

as famílias querem que os alunos voltem às escolas, eles poderão estar voltando, né? E 

os alunos que querem continuar com o ensino remoto também terão essa opção. O 

protocolo pedagógico, que eu achei muito legal: o retorno gradual; o diagnóstico da 

aprendizagem, a cada bimestre será feito uma avaliação para que nós possamos saber 

como está a qualidade do ensino e principalmente do aprendizado dos nossos alunos, 

para que a gente possa pensar aí se os protocolos estão sendo efetivos; e aglutinação do 

currículo, que foi uma coisa muito interessante que eu achei hoje de manhã, na 

apresentação do Jhonis, secretário de Educação, quando ele fala que ele irá priorizar os 

conteúdos que não puderam ser inseridos durante o ano de 2020, por conta da pandemia, 

e aglutinando junto com os principais conteúdos que serão disponibilizados aos alunos no 

ano de 2021. Então, haverá uma aglutinação dos principais conteúdos de 2020 com os 

conteúdos de 2021, para que os alunos percam o mínimo possível durante esse período. 

O retorno presencial opcional, as aulas online mantidas, né? No primeiro momento de 

retomada, entre os dias 8 e 19, cada segmento irá uma vez à escola durante a semana, 

tanto para o ensino infantil, fundamental e para o EJA. Num segundo momento de 

retomada, a partir do dia 22, o atendimento parcial, respeitando o limite de 35%, mas, aí, 
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nós já vamos ter algumas turmas indo à escola duas vezes por semana. E aí, eu achei 

uma coisa muito legal também: que no ensino fundamental serão priorizadas duas vezes 

na semana o primeiro, segundos, quintos e nonos anos. Por quê? Primeiro ano: é a turma 

que está entrando na escola, que ela precisa de mais tempo para adaptação. O segundo 

aninho, o que que é? São os alunos que não tiveram esse tempo no ano passado, por 

conta da pandemia, estiveram muito tempo em casa. Então o segundo ano também será 

priorizado com duas vezes na semana. O quinto ano que está fazendo a transição dos 

anos iniciais para os anos finais. E o nono ano que está terminando o ensino fundamental, 

passando para o ensino médio e que no ano seguinte estará ou numa escola do estado, 

ou na rede particular. A participação das famílias também foi um ponto muito abordado. É 

extremamente importante a participação dos familiares para que a gente tenha sucesso 

nessa caminhada. Como já dissemos, as famílias que queiram levar os alunos, os alunos 

podem ter aula presencial. As famílias que ainda estejam receosas, irão continuar 

recebendo o ensino à distância, muito bem organizado como foi. As merendas garantidas 

tanto para os alunos presenciais quanto aqueles alunos que buscam a refeição na escola. 

O acompanhamento da rotina, transporte, sistema de monitoramento dos casos, né? A 

parceria do Recupera, que será um projeto de recuperação daqueles alunos que tenham 

maior dificuldade, daqueles alunos que tenham um déficit maior em relação ao 

ensinamento, né? Avaliação diagnóstica eu falei um pouquinho, né, para saber se os 

nossos alunos estão assimilando esse conteúdo proposto. Recuperação paralela: os 

alunos irão na escola e terão uma hora a mais de aula para um outro tipo de recuperação, 

mais específica, né? E para encerrar, presidente, voltar aqui. Nós tivemos a contratação 

de professores: 147 professores efetivados, cerca de 700 professores contratados e até 

1000 professores exclusivos para o Programa Recupera. Então, é um ganho a mais de 

profissionais na nossa rede. Um investimento de aproximadamente 39 milhões em 

contratações de professores. Presidente, vamos torcer para que a vacina ela chegue, 

realmente seja efetiva, e que em breve nós possamos voltar a nossa normalidade, no 

nosso comércio, nas escolas e na nossa vida com os nossos familiares e amigos. 

Obrigado, presidente! Uma ótima noite!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Obrigado, vereador! Com 

a palavra o vereador Dr. José Cláudio.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Parabenizar o vereador Renato Santiago, o nosso 

líder, pela apresentação nesse tema tão importante da retomada das aulas, porque os 

nossos jovens e as nossas crianças tendem à ansiedade, à depressão, pela distância da 
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Escola. Então, o plano foi muito bem montado, elaborado com segurança. Eu estive lá 

hoje, eu, o vereador Juvenil, o vereador Renato, Pascucci, Walter Hayashi e o Eleven, 

todos estivemos lá, Robertinho também, nosso presidente. Então, eu queria dar os 

parabéns ao Renato pela apresentação. Pode contar com a gente! Como médico, eu acho 

muito importante esse retorno das crianças para o combate à depressão e à ansiedade 

juvenil e infantil. Muito obrigado!” 

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

Roberto do Eleven.” 

O vereador ROBERTO DO ELEVEN:- “Presidente, também não poderia deixar de 

parabenizar a iniciativa do prefeito em voltar às aulas, com todos os cuidados, né? E 

parabenizar também a escola do Santa Hermínia lá, que ficou linda, o senhor esteve lá 

presente, inclusive, vai... tem outra em construção do lado e é a comunidade que ganha 

com isso. Isso aí mostra como que o prefeito... é um gestor que cuida do dinheiro com 

responsabilidade. Ele vê a necessidade da cidade e trabalha, presidente. Ele fez seis 

escolas na região Leste: duas no Santa Hermínia, uma no Paineiras, duas no Setville e 

uma no Jardim São José. Parabéns ao prefeito Felício Ramuth!” 

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

José Luís.” 

O vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, dentro desse tema, da volta às aulas, eu 

gostaria de fazer um registro do presidente do Tribunal de Justiça, o senhor Geraldo 

Francisco Pinheiro Franco. Ele deu um despacho, na última semana, liberando aí a 

questão da volta às aulas, dentro de uma disputa judicial. Em resumo, senhor presidente, 

o presidente do TJ ele colocou que a responsabilidade realmente é do Poder Executivo, 

de traçar todas essas políticas com segurança para volta dos alunos às escolas. 

Parabenizar também o município de São José dos Campos que vem trabalhando sim 

para que essa volta aconteça com qualidade, com segurança. E é necessário sim a volta 

dos alunos às escolas. Agora, uma coisa que poderia ser importante também, uma 

sinalização de São José dos Campos em relação à Educação: é lutar, senhor presidente, 

para que os professores possam ser também o grupo prioritário de imunização. Poderia, 

sim, São José dos Campos puxar a fila também nesta questão: os professores serem 

também do grupo prioritário para se tomar as vacinas. Muito obrigado!” 

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

Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, só queria informar à vereadora Amélia 
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Naomi que está aqui correndo com a população aí do Jardim dos Lagos, que hoje ficaram 

o pessoal do cata-treco até às 17:30 e que amanhã estão retornando. Também estou 

pedindo aí que ele acelere os atendimentos sociais para minimizar o sofrimento desse 

pessoal aí.” 

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

Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Eu queria deixar o endereço daonde é a rua inteira que 

deu a enchente, é rua Visconde de Caravelas, e aí tem vários números. Eu já passei 

inclusive para a vereadora. Telefonei agora para falar com a Wanderleia, a irmã dela que 

atendeu e ela está... o número é 181. Ela me afirmou que só passaram lá o Cras, agora 

três horas da tarde, fizeram a entrevista. Então, só para avisar: do lado é a casa da 

Regina. A Tainá inclusive está trabalhando. Mas lá eles perderam tudo, não tinha colchão, 

estava tudo na rua. Lá não tinha cata-treco, não tinha nada. Então, essa rua é a rua que 

teve toda a tragédia. Teve mais lugares, mas essa tragédia na rua foi o vídeo que eu 

passei aí. Então, portanto, por favor, que seja feito a assistência social!” 

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

registrado aqui, como já falou aqui os vereadores, hoje o anúncio da retomada das aulas 

lá no Santa Hermínia. Foi um prazer estar presente lá hoje. Quero até inclusive aqui 

mandar um abraço aqui para o amigo, vereador Roberto do Eleven. Parabéns aí pelo 

trabalho que ele faz lá na região Leste, né? Uma escola bonita, viu, Roberto? Estive lá. 

Mais uma escola infantil na região Leste, lá no Santa Hermínia. Estivemos hoje lá de 

manhã aonde então foi feito o pronunciamento da volta das aulas, através do prefeito e do 

secretário Jhonis, secretário da Secretaria de Educação e Cidadania. Estava presente 

também o presidente a Fundhas lá, o George, enfim. E alguns vereadores estavam 

presentes: estava o Renato, estava o Pascucci, estava o Juvenil... Eu não lembro mais. 

Acho que o Walter também estava, enfim... o Dr. José Cláudio, enfim. Importante sim 

esse trabalho, essa retomada das aulas, como já foi falado, com segurança. Um trabalho 

muito em conjunto com o Comitê da Saúde, né, para que possa voltar as aulas com todos 

os critérios. Tenho certeza que o Jhonis fez um trabalho... trabalhou muito, como foi feita 

a explanação aqui através do Renato Santiago, que ele mostrou para nós lá todos os 

critérios, todo o regulamento como que vai ser, a retomada com segurança da volta das 

aulas. É praticamente quase um ano, né? Quase um ano sem aulas, né? Então, já 

retomou as escolas particular, mais do que justo agora a escola pública também, 

logicamente atendendo todos os requisitos de segurança. E já foi falado também aqui, 
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né? Nós temos agora aí a vacina e se Deus quiser agora as coisas vão melhorar e é 

muito importante nessa retomada a parceria sim dos pais, né, dos pais, junto com os 

professores, junto com o diretor de escola. Enfim, essa parceria vai ser muito importante. 

Não é obrigatório, é facultativo, né? Vai voltando aos pouquinhos, mas daí vai adquirindo 

confiança, daqui a pouco se Deus quiser as coisas vão voltar então ao normal. Dando 

sequência ao Pinga-fogo. Com a palavra, então, o vereador Juvenil Silvério, com direito aí 

a cinco minutos.” 

Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 1º, 

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

regimental de cinco minutos. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100330033003600370034003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - 
ICP - Brasil.



 

             CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
                                            (ANAIS)                                               35 

CMSJC-001 – 4ª Sessão Ordinária – 02.02.2021 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  02.02.2021 

Na tribuna, o vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, eu quero começar esta 

minha fala aqui citando uma frase do Barão de Itararé, que diz assim: ‘De onde não se 

espera nada, é daí que não vem nada mesmo’. A vereadora, liderança, que esteve aqui 

antes de mim falando ela citou o bairro Jardim do Lago. Eu queria pedir para a vereadora 

ter respeito com os profissionais da Secretaria de Apoio Social, com os profissionais da 

Defesa Civil, dos Bombeiros, todos aqueles... da comunidade inclusive que está sofrendo, 

presidente, não só ontem, hoje também e outros dias. Por toda a cidade de São José dos 

Campos nós estamos tendo problemas todos os dias por conta dessas chuvas de verão. 

Então, como dizia Barão de Itararé, de onde não se espera nada, daí é que não sai nada 

mesmo. Mas, eu queria mostrar... desde ontem... eu digo para vocês que eu não enviei o 

assessor lá no bairro, porque o meu assessor mora no bairro, porque ele também teve a 

sua casa invadida pela água e ele acionou Defesa Civil, Bombeiro e outras forças de 

segurança do nosso município. Por favor, as imagens! Por favor! Para colaborar. A 

vereadora disse que não foi ninguém lá no bairro. Vereadora, a senhora precisa primeiro 

buscar informação com fontes fidedignas, que respeita o trabalho desses profissionais. Eu 

queria ver as fotos, por gentileza! Mas eles estiveram lá e fizeram o trabalho de 

acolhimento das famílias, levaram produtos para as famílias. Portanto, tem que respeitar 

esses profissionais. Eu lamento muito o que está acontecendo não só lá no bairro, mas 

em todos os bairros da cidade e de outras cidades também que infelizmente, por conta 

das chuvas de verão, têm sofrido, e muito, com os problemas de água entrando em seus 

terrenos. O vereador Roberto Chagas mostrou há pouco a questão do Jaguari, que a 

Prefeitura, a SMC, fez um trabalho gigantesco naquela estrada e, com uma chuva muito 

forte, torrencial, voltou novamente a assorear. É um problema sério dos momentos que 

sofremos por conta do verão. A técnica está com alguma dificuldade aí para colocar as 

fotos? Está? Porque é importante que nós mostremos as fotos para preservar os 

profissionais que estiveram ontem à noite lá no bairro Jardim do Lago. Eu quero mostrar a 

viatura da Ronda Social que esteve lá, dando apoio ontem à noite para a comunidade. Eu 

quero mostrar a Defesa Civil, eu quero mostrar o Corpo de Bombeiros, eu quero mostrar 

hoje, hoje, nobre vereadora. Vossa excelência não esteve nada lá. Hoje, levando cesta 

básica, levando colchões. Eu quero mostrar para a senhora porque a senhora precisa ter 

verdade na sua fala. É um desrespeito com esses profissionais que tanto trabalham, tanto 

lutam em benefício da nossa população. É claro, gente, é óbvio que não deu para resolver 

todos os problemas. Não deu para o caminhão que vem buscando os móveis, os 

utensílios que estão prejudicados... tudo de uma vez. Você faz uma viagem, busca outra. 
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E teve a chuva ainda hoje à tarde para prejudicar ainda mais. Agora, é preciso que haja 

respeito com esses profissionais. Pode apagar a luz.” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Esse aí foi ontem, vereadora. Ei, presta atenção, 

vereadora! Oh, ontem, o Corpo de Bombeiros na rua que a senhora falou aí, viu? Pode 

passar, por favor! Olha, essa rua aqui é Visconde de Caravelas. É o seu número, não é? 

Caravelas. Ontem! Outra foto. Olha aí, olha, a Kombi da Ronda Social. Ontem, vereadora! 

Pelo amor de Deus! Tenha decência na sua fala. Pode passar, por favor! Hoje, vereadora! 

Hoje! E não foi ninguém no bairro? Não foi ninguém no bairro? Hoje, vereadora, olha aí! 

Pode passar. Colchões, vereadora! A senhora falou que não levou nada? Olha lá, 

vereadora! Pode passar. Olha aí! Apoio social, vereadora! Pode passar. Defesa Civil. 

Pode passar. Hoje, vereadora... A senhora mostrou uma foto aqui da sujeira. ...o pessoal 

limpando. Ou a senhora acha que foi agora à noite? Não, foi de dia, vereadora. Foi de dia. 

Tem que respeitar esses profissionais, vereadora. Pode passar. Bom, é isso aí. Eu estou 

aqui comunicando aos senhores, e a vereadora podia aproveitar esse microfone aqui e 

pedir apoio e solidariedades a quem nos assiste, a quem nos ouve, que possam ajudar na 

doação também, de um fogão, de uma geladeira, de uma roupa, algo que esteja na sua 

casa hoje, não lhe fazendo falta, que possa doar para essas famílias. É isso que precisa 

acontecer: é ações proativas. E daí eu peço aqui, triste com a situação deles, não só de 

lá, mas de outros bairros também, que possam agir de forma solidária. E que essas 

pessoas possam, no mínimo, no mínimo possível, ter algum alento com esse apoio social 

não só de colegas vereadores, das nossas redes sociais, né, vereadora? Tem bastante 

gente no seu Facebook, no seu whatsApp, na sua... sei lá. Pedir apoio. Peça apoio para 

essas famílias e fale a verdade, respeite os profissionais da Saúde, da Educação, do 

Social, os Bombeiros, a Defesa Civil. Enfim, toda a rede de profissionais que se unem e 

se esforçam, e muito, para poder diminuir o máximo possível a dor dessas pessoas. 

Termino a frase de novo: ‘de onde não se espera nada, é daí que não vem nada’ – já dizia 

Barão de Itararé.” 

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

vereador... vai falar a vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Só para reiterar que a solidariedade está acontecendo. Na 

noite de ontem, vários moradores foram para lá. Inclusive, evangélicos fizeram lá toda a 

solidariedade, jantar para aqueles familiares... para os moradores. Hoje também já recebi 

várias fotos de moradores que estão fazendo doações. Mas eu não queria aqui polemizar, 
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falei para o vereador, que acho que essas questões e essas falhas, como é um governo 

de continuidade, todo padrão de atendimento que é feito da Defesa Civil e da secretaria, 

da SDS, já tem uma padronagem de atendimento. Infelizmente, não ocorreu da mesma 

forma. Então, tá o registro. Hoje à tarde o Cras esteve lá, falei com duas ou três pessoas 

daquela rua, mas ainda... vou amanhã de manhã acompanhar e eu estou fazendo a 

orientação dos direitos que eles têm. Antes da parcela do IPTU que vence agora dia 22 

eles têm o direito à isenção. Fiz isso junto com o vereador Wagner porque é um direito 

que está garantido na nossa lei municipal. E como nem todos sabem disso é importante 

que a gente faça. E é importante corrigir a planta genérica...” 

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

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “...para que o valor não seja tão alto e isso nós vamos 

fazer em outubro desse ano quando a gente votar a lei do IPTU, que aquele bairro seja 

corrigido.” 

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

vereadora Juliana Fraga, com o tempo de cinco minutos, vereadora.” 

Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 1º, 

do Regimento Interno) a próxima oradora inscrita, vereadora Juliana Fraga, pelo prazo 

regimental de cinco minutos. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, a vereadora JULIANA FRAGA:- “Boa noite, senhor presidente, senhores 

vereadores, funcionários da Casa e todos que estão nos assistindo pela TV Câmara e 

pela internet. Não seria diferente a minha fala hoje, que o prefeito Felício Ramuth, do 

PSDB, junto com o secretário Jhonis Santos, apresentou o Plano Municipal de Retomada 

da Educação. É interessante que esse plano de retomada da educação simplesmente os 

professores, educadores, ficaram sabendo hoje juntamente com a comunidade, com a 

população. Não teve nada discutido, nada falado, nada sugestionado pelos professores, 

por aqueles que estão dentro da sala de aula e conhecem muito bem a realidade de uma 

sala de aula. Um plano, diga-se de passagem, um plano bom, bonito de se ver, de se 

ouvir. Como a gente costuma dizer na escola: o papel aceita tudo, né? O papel aceita 

tudo. A gente faz uns planos de aula maravilhosos no papel. No dia a dia para executar o 

plano de aula, aquele plano que nós fizemos no papel, é completamente diferente. Tem 

várias questões que acaba saindo do controle e que a gente tem que readequar.” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

A vereadora JULIANA FRAGA:- “E aí, uns dos comentários que eu, assistindo a live: 

‘Muito lindo na teoria... vem pra sala de educação infantil ver como é nossa realidade. 

Com 4, 10 ou 30 alunos, criança não consegue seguir esse lindo protocolo – 

semvacinasemaulapresencial.’. E o outro: ‘Bom mesmo é viver em São José. Temos que 

rir pra não chorar!’. De fato é uma sensação que... de professores que trabalham muito, 

professores que estão ali se dedicam muito e que não são vagabundos e que não são só 

porque são sindicalizados que não querem trabalhar. São professores que trabalham 

muito, mas que têm um sentimento igual, né? E para minha surpresa... Passa para mim, 

por favor, o próximo... o próximo slide! Para minha surpresa, e a incoerência que nós 

temos aqui na nossa cidade, é que ontem foi... saiu no G1: ‘Janeiro é o mês com mais 

casos e mortes por covid em São José dos Campos. Cidade registrou mais de 12 mil 

novos casos e 157 mortes por coronavírus. Cidade chegou a registrar 39 óbitos em uma 

semana.’ Está em 4o lugar na cidade mais... que tem mais contágio do estado de São 

Paulo, mais contagiosa. E hoje: ‘São José anuncia retorno de aulas presenciais uma vez 

por semana a partir de 8 de fevereiro’. E é curioso, né? Nós... A educação é essencial, é 

importante, necessária... Não tem mais do que os professores que acreditam nisso. 

Mesmo... a gente escuta muita gente falando que a educação é importante, é importante, 

mas da boca para fora ou só para discurso político. Mas também é claro que aqui... tanto 

São Paulo, o governador, prefeito, eles não se preocupam tanto com os profissionais da 

educação. E também duvido um pouco que estão muito preocupados com a educação 
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das crianças. Mas para registrar que teve uma reportagem dia 30/01... Eu não coloquei o 

slide, mas 30/01 na Rede TV, quem quiser procurar: as crianças têm 60 mais chances de 

transmitir o covid, segundo estudo da Universidade da Flórida, publicada na revista 

científica Lancet. Então, quer dizer, a questão é as crianças podem transmitir muito mais, 

as crianças podem transmitir para o adulto, o profissional de educação que está na 

escola, e a criança também pode levar para sua casa sendo que pode ser contagiada, 

contaminada, com o próprio colega da escola. Então é preocupante sim. Não é questão 

de não querer trabalhar, a preocupação é real. Sessenta por cento a criança tem 

chance... 60% chance de transmitir. E a preocupação está clara, é histórico: não é 

preocupação com os profissionais da Educação. Agora... não estar preocupado isso a 

gente já sabe. Agora, colocar os profissionais em risco, isso é o pior. Todos os países que 

retornaram... e realmente teve países que retornou muito antes, há muito tempo, mas 

todos os países que retornaram e fizeram isso há mais tempo, já fizeram isso, todos 

estavam num estágio de decadência do covid, todos. Não existe um país que retornou 

suas aulas com o estado que nós estamos, com a fase vermelha, não existe. Então não é 

não querer trabalhar. É que realmente o contágio e essa questão é séria. Então quero 

reforçar aqui: todos os países que voltaram às aulas estavam num estágio de decadência. 

O covid já estava na sua fase amarela e já quase acabando o contágio. E, só para 

terminar, nós temos um exemplo aqui ao lado, de Campinas, numa escola particular, onde 

o número de alunos é bem menor na sala, que voltou, retornou às aulas e teve um surto 

de contágio e teve que fechar, teve que parar as aulas novamente porque de 20, passou 

a 32 pessoas contaminadas dentro de uma escola. Está aqui a reportagem no G1. Quem 

quiser ler depois que... na Escola Jaime Kratz, no bairro Taquaral, em Campinas. Então 

isso aconteceu, eles voltaram, foi uma alegria, uma festa, mas, infelizmente, teve essa... 

excesso de contágio. Então, isso infelizmente pode acabar acontecendo aqui na nossa 

cidade. Não é o que nós gostaríamos. Poderia esperar estar na fase laranja, numa fase 

amarela, onde realmente o número de contágio fosse menor. Poderia. Essa...” 

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

A vereadora JULIANA FRAGA:- “Essa pan... Eu estou encerrando. Esse afã de voltar as 

aulas é incoerente porque teve... ontem mesmo foi falado com... maior número de 

contágio em janeiro. Agora volta as aulas com risco grande de acontecer que nem 

Campinas, que voltou e acabou tendo que fechar novamente porque o contágio foi... 

explodiu de contágio a escola que foi reaberta. Infelizmente a gente pode acabar vendo 

isso aqui na nossa cidade. Infelizmente. Boa noite, senhor presidente!” 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador 

Juvenil Silvério.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, em tempos não tão distantes nós 

víamos aqui vereadores do PT falar da tal da Globo Lixo, né? Inventavam um monte de 

situações para citar uma emissora. Hoje, eu ouvi duas vereadores do PT falar da Globo... 

da... citar o G1, citar propaganda da TV Globo, enfim. Agora não é mais a Globo Lixo, né? 

Agora é útil para se fazer os seus discursos. Mas o importante de tudo isso é o zelo com 

que a Secretaria de Educação, com que o prefeito Felício Ramuth, ele tem tido nessa 

questão em especial e hoje soltou a questão da retomada às aulas. Todo o cuidado 

necessário, tudo aquilo que preconiza a saúde e pode cuidar das crianças estão sendo 

feito. Não só as crianças, mas os professores, os profissionais de educação, aqueles que 

trabalham na escola e também, é claro, a família desses alunos. Tudo sendo feito com o 

mais rigor possível para que possamos retomar e, ainda, presencial ou remoto, um ensino 

híbrido para aquelas famílias que acham que vale a pena e querem levar seus filhos. 

Então, esse cuidado vamos tomar. E sim, é óbvio, se tivermos alguma situação que exija 

um cuidado muito mais extremo, nós faremos porque a educação é muito importante; a 

saúde das crianças, das famílias é muito importante, e dos professores também. Então, 

todo cuidado é necessário e nós vamos tomar todas as precauções necessárias para que 

a educação possa ser retomada de forma gradual, tranquila, sem prejuízo a ninguém em 

absoluto.” 

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

Dr. José Cláudio.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Presidente, o nosso vereador e líder do PSDB, Renato 

Santiago, mostrou todos os protocolos rígidos a serem seguidos, com todos os cuidados. 

Eu discordo da fala da vereadora, porque nos números de hoje, que eu até passei para 

elas no começo, a ocupação dos leitos UTI/Covid São José dos Campos está em torno de 

70%, e a enfermaria menor ainda, abaixo de 50%. Nós vamos ter uma reclassificação no 

munícipio na sexta, que eu acredito que nós vamos passar para a fase laranja. Então nós 

temos essa segurança de que no nosso munícipio está em queda. Ontem, nós tivemos 

em vários telejornais que o Estado de São Paulo está em estabilidade. E do ponto de 

vista médico, a volta às aulas para o psicológico dos jovens é muito importante, o 

convívio. E também esse convívio da criança com outra criança é importante para reforço 

da imunidade do jovem e das crianças também. Então, discordo da fala da colega.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra a 
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vereadora Juliana Fraga.” 

A vereadora JULIANA FRAGA:- “Senhor presidente, eu só quero aqui reforçar: se a gente 

tiver que usar a G1, a Globo, SBT, qualquer uma, nós vamos usar, né? Como eu usei da 

Rede TV, usei da G1, nós vamos usar o que tiver de dados aí, porque reforça aquilo 

que... Qualquer lugar, ué! Se ele é um dado científico, se um dado concreto é melhor do 

que do nada, né? Agora, uma coisa é dentro da sala de aula, de uma escola particular, 

outra coisa é quem está na sala de aula com crianças e todos esses cuidados. É muito 

fácil falar, foi aquilo que eu falei, é muito fácil falar um protocolo ali no papel, né? E se... 

realmente há um problema da questão da socialização das crianças, mas não custava 

esperar a cidade realmente ir para uma fase que dê mais tranquilidade e segurança, 

porque nós não mudamos de fase ainda. Então que fosse, que esperasse... esperou até 

agora, que a cidade pudesse esperar mudar de fase, onde realmente teria mais 

tranquilidade. E a criança, de fato, ela transmite. A imunidade dela pode até ficar ok, mas 

ela transmite, ela vai levar.... ela pode trazer para os profissionais da educação. Então, 

essa é a nossa preocupação nesse momento.” 

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

Renato Santiago.” 

O vereador RENATO SANTIAGO:- “Presidente, da mesma forma que o nosso prefeito foi 

muito inteligente quando ele regrediu para a fase vermelha, quando todos ainda diziam 

que deveríamos estar na fase laranja, agora o nosso prefeito está voltando com as 

escolas com todos os protocolos de segurança. Nós teremos salas especiais para 

aqueles professores do grupo de risco. E hoje também nós já temos dados, como o 

vereador José Cláudio muito bem disse, que nós baixamos de 81.3%, quando o prefeito 

voltou, regrediu nosso município à fase vermelha, hoje nós estamos com 

aproximadamente 70% de ocupação. Então, nós, pelos números oficiais, nós já 

poderíamos estar na fase laranja. É só uma questão de protocolo, de avisar, de registrar 

essa demanda. Mas o mais importante é que a Secretaria de Educação está preparada 

para receber os alunos com todo o distanciamento, com todos os protocolos de 

segurança que foram apresentados hoje e, principalmente, com segurança para os alunos 

e para os professores, tanto aqueles que irão estar atuando diretamente com os alunos 

quanto os professores que fazem parte do grupo de risco que terão uma sala especial 

para que eles estejam também em segurança.” 

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

Dr. José Cláudio.” 
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O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Obrigado, presidente! Bom, só para lembrar também à 

minha colega vereadora que eu mostrei na minha apresentação que nós estamos 

avançando e concluindo a vacinação dos idosos, o que diminui o risco dessa criança 

contaminar os idosos. E a primeira fase - muito bem colocada pelo vereador Renato - é 

opcional. Então, ainda vai ter mais tempo para gente vacinar mais idosos e a gente 

avançar nessa fase para laranja e, se Deus quiser, amarela.” 

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

vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, só para informar que o Serviço Social já 

está indo lá na rua Caravelas, no endereço que a vereadora reclamou, para dar o 

atendimento para as famílias.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Só queria também deixar 

registrado antes do vereador Petiti falar agora, também. Vejo os vereadores comentando 

o negócio da volta às aulas. Primeiramente, também não é obrigatório, é facultativo, né? 

Mas, eu... tem certas coisas que realmente é contraditório, né? Vocês vejam bem, eu sou 

contra também, é a opinião de cada um, o que mais faz aumentar o contágio são a... acho 

que praia é muito pior do que a escola. E a praia continua funcionando, né? Ninguém tem 

controle de praia. Chega feriado a estrada tá aí. Bom! Que bom, né, que bom que o 

feriado foi cancelado. Que possam as pessoas ter consciência e ficar em casa, né? Ficar 

em casa, ficar na cidade. Nem vou dizer ficar em casa, não. Ficar na cidade. Que possa 

agora, através de dados, através de números, que está caindo, como falou o Dr. José 

Cláudio, né, o número está caindo, quem sabe a gente chega agora na próxima... agora 

sexta-feira... Amanhã tem o pronunciamento do governador, parece que as coisas estão 

melhorando a nível estado também. E a nível cidade ainda mais. Eu acho que agora, 

sexta-feira, nós devemos estar aí de repente aí até 70% ou até abaixo de 70%. Voltar de 

fato para a fase laranja e que as pessoas possam ficar na nossa cidade, né? Eu acho 

ótima essa ideia de não ter o feriado. Fiquem aqui! Eu sou a favor que abra o comércio 

com protocolo, abra o comércio com protocolo e as pessoas fiquem na nossa cidade, não 

pegar filas para irem em praia. Aí sim vai aumentar o contágio, aí é perigoso. Praia, fluxo, 

é aí que está dando problema, diria, no nosso estado. Porque se tudo que tem protocolo, 

é mais difícil você pegar então o vírus. O problema é que praia não tem protocolo. Fluxo 

não tem protocolo. Então, nesse momento de pandemia, vamos ficar na nossa cidade. E 

que o comércio possa funcionar com protocolo. Eu acho que esse é o caminho. E as 

coisas estão melhorando. O número tem mostrado aí que está caindo, está caindo, está 
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melhorando. Agora, realmente tem que ter cuidado e temos também que ter bom senso, 

mas eu acho importante sim a retomada, com todos os cuidados aí, da volta das aulas. E, 

deixar bem claro: não é obrigatório, é facultativo. Com a palavra o vereador José Luís. 

Está aberto!” 

O vereador ZÉ LUÍS:- “Oi... oi... Aí! Agora sim! Senhor presidente, colaborando com a sua 

fala, concordo. Creio que chegou o momento, sim, de se voltar as aulas e também o 

comércio. Não é mais possível ficar aí os pequenos comerciantes pagando a conta de 

tudo que está acontecendo, não é possível. Nós temos, inclusive, na nossa cidade 

grandes comércios que estão dando mau exemplo e inclusive agora ainda continua os 

pequenos fechados. Eu tenho certeza que na sexta-feira, ou amanhã mesmo, haverá uma 

reclassificação e a gente possa fazer um pouco de justiça, porque os pequenos comércios 

pelos bairros, boa parte deles, estavam sim trabalhando de maneira segura. Agora, os 

fluxos, as festas clandestinas, como vossa excelência colocou, as praias, realmente 

estava tudo solto. É, os grandes mercados mesmo aqui de São José dos Campos estão 

dando mau exemplo. Agora, eu vejo que está na hora também de fazer justiça com os 

pequenos comerciantes que estão sofrendo na nossa cidade.” 

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

então, agora o vereador Petiti, com o tempo de cinco minutos, vereador.” 

Ocupa a tribuna para fazer uso da palavra no horário do Pinga-Fogo (conf. art. 92, § 1º, 

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

regimental de cinco minutos. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, o vereador FERNANDO PETITI:- “Boa noite, presidente! Boa noite aos 

vereadores, a todos os funcionários da casa também e a todos os telespectadores da TV 

Câmara! Essa semana fui fazer uma visita à Fundhas, onde fui recebido pelo presidente 

George Lucas, presidente que me mostrou um pouco das ações que ele pretende realizar 

nesse período à frente da Fundhas, como presidente da Fundhas. E, atualmente, a 

Fundhas tem 4 mil alunos e tem uma fila de espera de 900 alunos. Um dos objetivos do 

presidente George Lucas e do prefeito Felício Ramuth é zerar a fila, né? Zerar a fila de 

espera da Fundhas, fazendo com que esses 900 alunos, que hoje estão esperando uma 

vaga na unidade da Fundhas, possam ser contemplados e ser alunos da Fundhas. 

Também, ele mostrou um projeto, uma ideia que eu achei muito bacana, de abrir as 

portas das 14 unidades da Fundhas aos finais de semana, lembrando um pouco aquele 

projeto, que era a Escola da Família, né? Então, o governador Geraldo Alckmin que fazia 

as escolas ficarem abertas para as famílias, e assim, né? Hoje, atualmente, são prédios 

que deixam seus espaços ociosos. E, com a abertura dessas unidades, os jovens e as 

suas famílias podem usar quadros, usar laboratório, enfim, ter o que fazer aos finais de 

semana, usando uma estrutura pública. Nada mais justo. Aproveitando também que eu 

estou falando da Fundhas – aqui já outros vereadoras falaram, né? –, dia 8 de fevereiro 

volta às aulas, né? Queria desejar aqui boa sorte aos professores e todos os funcionários 

da secretaria de ensino, de Educação, para que... todo mundo sabe que vamos seguir 

protocolos da Covid–19. Não será um retorno obrigatório, mas é fundamental para os 

jovens voltarem às aulas, ao convívio dos seus amigos. E também numa estatística que 

eu levantei, só na capital em São Paulo, tivemos 5 mil casos de violência doméstica 

contra crianças. Então, é um ponto também importantíssimo que a gente precisa fazer 

com que essas crianças voltem ao seu relacionamento – né? –, o convívio escola, e 

também possam, por fim, sair um pouco da sua casa e a gente minimizar esse problema, 

que é a violência doméstica, que vem aumentando não só com crianças, mas a gente 

está falando da volta às aulas. Então, desejar sorte a todos os profissionais envolvidos e 

que a gente possa gradativamente mudar de fase e voltar à vida normal com as vacinas. 

Também quero usar um pouquinho aqui o microfone para falar de uma matéria que eu vi 

hoje à tarde. Eu acho que meus colegas também viram. O padre Júlio Renato Lancellotti, 

72 anos, ele é da pastoral, coordenador da Pastoral do Povo da Rua. Eu acho que muita 

gente seguiu que a Prefeitura de São Paulo colocou pedras embaixo de viadutos para que 

os moradores de rua não pudessem dormir. O padre Júlio Renato Lancellotti pegou uma 

marreta e foi quebrar as pedras, com 72 anos, né? Uma ação simbólica, ele quebrou três 
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pedras, na altura aí de 72 anos, mas três pedras. E a gente, dessa ação, a gente pode ver 

uma pessoa que sempre foi envolvida com os moradores de rua e mostrar a falta de 

sensibilidade da Prefeitura de São Paulo. Todos nós sabemos que toda administração 

pública tem que ter ações para que a gente possa resolver a vida dessas pessoas que 

hoje estão na rua, e vem a truculência da Prefeitura de São Paulo, infelizmente, tendo 

essa ação. Mas a opinião pública já foi totalmente contrária e aí estão sendo retiradas 

essas pedras. E o padre Júlio Renato mostrou com uma ação, uma atitude grandiosa, 

fazendo a sua parte também. E, para encerrar, presidente Robertinho, futebol, que é o 

forte do Robertinho, né? Sábado o Palmeiras foi campeão da Libertadores. Aqui 

parabenizar todos os palmeirenses. Mas queria deixar aqui um parabéns também à 

Guarda Municipal. Todo mundo sabe que, depois de uma final de campeonato, a torcida 

vencedora vai na avenida Nove de Julho. Ali já ficou histórico, a avenida Nove de Julho. 

Mesmo tendo o hospital na esquina, a avenida Nove de Julho é escolhida para as 

comemorações. Fica aquela baderna, buzina, foguetório, o hino do clube rodando tudo ali, 

incomodando não só os pacientes como os moradores. E chegou numa determinada 

hora, 22 horas, a Guarda Municipal pediu para esses torcedores se retirarem 

educadamente, porque chegou a hora, estava incomodando todo mundo que morava ali 

perto e os pacientes do hospital. E algumas pessoas reagiram com pedrada, garrafada. E 

a Guarda Municipal, num trabalho belíssimo, muito bem orientada, usando escudo, 

bomba de efeito moral, sirenes, afastou todos esses vândalos, que infelizmente a gente 

não pode chamar de torcedor, e sim que queria bagunçar aquela região. Queria 

parabenizar aqui o secretário Bruno Santos, que é o coordenador da Guarda Municipal, e 

todos os seus soldados que mostraram um profissionalismo nesse momento aí que a 

gente só queria ver festa, mas muita gente querendo atrapalhar a noite dos demais. 

Obrigado! Boa noite!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Obrigado! Parabéns aí, 

então, ao secretário Bruno e toda a corporação aí da Guarda Municipal! Passaremos, 

então, agora a um minuto de silêncio, a pedido do vereador Marcão da Academia, 

Roberto do Eleven, Dr. José Cláudio, Rafael Pascucci, pelo passamento dos senhores 

Margarida Jerônimo, Terezinha Maria de Jesus Silva, Marylucia Tosi Zonatto, José Luiz 

Pereira.” 

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

póstuma à memória das senhoras Margarida Jerônimo, Terezinha Maria de Jesus Silva e 

Marylucia Tosi Zanatto e do senhor José Luiz Pereira.  
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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 20h45min.-.-

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