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Aberta a sessão, às 17h55min, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, 

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

vereadores: LINO BISPO (PL), DR. JOSÉ CLÁUDIO (PSDB), AMÉLIA NAOMI (PT), 

MARCELO GARCIA (PTB), ZÉ LUÍS (PSD), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), ROBERTO 

CHAGAS (PL), DR. ELTON (MDB), ROBERTO DO ELEVEN (PSDB), MILTON VIEIRA 

FILHO (REPUBLICANOS), THOMAZ HENRIQUE (NOVO), RAFAEL PASCUCCI (PTB), 

JUNIOR DA FARMÁCIA (PSL), MARCÃO DA ACADEMIA (DEMOCRATAS) e 

ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA). 

 

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

PETITI (MDB) – 17h57min; FABIÃO ZAGUEIRO (SOLIDARIEDADE) – 17h57min; 

WALTER HAYASHI (PSC) – 18h02min; e RENATO SANTIAGO (PSDB) – 18h09min. 

 

 

Às 17h56min, havendo número regimental, o senhor presidente, vereador ROBERTINHO 

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

povo, declara aberta a presente sessão ordinária, dedicada à ORDEM DO DIA, cuja pauta 

da Ordem do Dia passa a fazer parte integrante dos anais desta sessão, ao final anexada 

e rubricada pelos membros da Mesa. 

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

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

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

Os trabalhos são suspensos. 

Reaberta a sessão, continuando na presidência o vereador ROBERTINHO DA PADARIA. 

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

sessão. Com a palavra o vereador Juvenil Silvério”.  
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O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, solicito a supressão de leitura de 

todos os processos da pauta por serem já do conhecimento de todos os vereadores. 

Solicito o adiamento por uma sessão dos seguintes processos: Processo 12051/2018, 

12114/2018 e Processo 1850/2019. Solicito a inclusão para leitura do Processo 

1139/2021, 1158/2021, 1164/2021, 1165/2021, 1168/2021, Processo 1170/2021. E 

inclusão para votação do Processo 1161/2021, Processo 7421/2020 e o Processo 

7690/2020.” 

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

verbal do vereador Juvenil Silvério. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários 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 supressão da leitura do inteiro teor das matérias 

submetidas à apreciação do Plenário; bem como o pedido de adiamento, por uma sessão, 

do Projeto de Lei no 471/2018 constante do Processo nº 12051/2018, de autoria do 

vereador Marcão da Academia, que autoriza a Prefeitura de São José dos Campos criar o 

Programa Medicamento na Medida, e dá outras providências; do Projeto de Lei no 

12114/2018 constante do Processo nº 479/2018, de autoria do vereador Fernando Petiti e 

do vereador Robertinho da Padaria, que autoriza o Poder Executivo a incluir na rede 

pública municipal de saúde o protocolo hospitalar de telefonemas na crise, e dá outras 

providências; e do Projeto de Lei no 58/2019 constante do Processo nº 1850/2019, de 

autoria do vereador Marcão da Academia, que autoriza a Prefeitura Municipal a criação da 

Capelania Escolar no Município de São José dos Campos e dá outras providências; e, 

ainda, o pedido de inclusão para leitura do Projeto de Lei no 63/2021 constante do 

Processo nº 1139/2021, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que estabelece medidas 

de proteção aos motoristas, cobradores e outros trabalhadores do sistema de transporte 

coletivo de passageiros do município de São José dos Campos, e dá outras providências; 

do Projeto de Lei no 64/2021 constante do Processo nº 1158/2021, de autoria da 

vereadora Amélia Naomi, que autoriza o município de São José dos Campos a dar 

prioridade na vacinação contra o Covid-19 aos trabalhadores(as) de bancos, 

supermercados e lotéricas que têm contato com o público nestes estabelecimentos; do 
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Projeto de Resolução nº 3/2021 constante do Processo nº 1164/2021, de autoria do 

vereador Thomaz Henrique, que consolida o desconto por faltas em sessões e em 

reuniões de Comissão que o vereador seja integrante e traz outras disposições; do 

Projeto de Lei no 65/2021 constante do Processo nº 1165/2021, de autoria do vereador 

Thomaz Henrique, que classifica o direito ao trabalho como direito essencial no município 

de São José dos Campos; do Projeto de Lei no 66/2021 constante do Processo nº 

1168/2021, de autoria do vereador Fernando Petiti, que altera a Lei nº 5177, de 23 de 

março de 1998, que dispõe que “Fica criado no município o Espaço Cultural para 

colecionadores, na Praça Afonso Pena”; e do Projeto de Lei no 67/2021 constante do 

Processo nº 1170/2021, de autoria do vereador Marcão da Academia, que autoriza 

reconhecer como essenciais para a população de São José dos Campos as atividades 

desenvolvidas por academias, comércio varejista, bares e restaurantes, salões de beleza, 

cabeleireiros, barbearias e manicures, shoppings e praças de alimentação, escritórios e 

empresas no segmento da advocacia, contábil, imobiliário, corretagem de seguro e 

empresas de tecnologia, esporte de alto rendimento que disputem campeonatos 

nacionais, estaduais e internacionais, buffets adulto e infantil, clubes desportivos, exceto 

as atividades esportivas coletivas de contato, trailers e food trucks e Poder Legislativo; e o 

pedido de inclusão para votação, em tramitação ordinária para apreciação em turno único, 

do Projeto de Lei no 294/2020 constante do Processo nº 7421/2020, de autoria do 

vereador Wagner Balieiro, da vereadora Amélia Naomi e da vereadora Juliana Fraga, que 

denomina a rua informalmente conhecida como rua Porto Seguro, localizada no 

Loteamento Capão Grosso II-C, de rua Pastor José Aparecido Batista; e do Projeto de Lei 

no 306/2020 constante do Processo 7690/2020, de autoria do vereador Wagner Balieiro, 

da vereadora Amélia Naomi e da vereadora Juliana Fraga, que denomina a avenida 1, no 

Loteamento SetParque São José dos Campos, de avenida Engenheiro Otto – Othmar 

Schildknecht; e o pedido de inclusão para votação do Requerimento nº 202/2021 

constante do Processo nº 1161/2021, de autoria do vereador Milton Vieira Filho, que 

manifesta votos de congratulações ao Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Arthur 

Lira (PP-AL), pela brilhante vitória na eleição para a Presidência da Câmara dos 

Deputados, ocorrida no dia 01 de fevereiro de 2021. 

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

da Academia que faça a leitura aí dos processos novos para ciência dos senhores 

vereadores.” 

A seguir, o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, procede à leitura do Item I 
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da pauta – Proposituras novas a serem lidas – designação às Comissões Permanentes – 

fixação dos respectivos prazos para apresentação de Emendas; bem como procede à 

leitura dos processos inclusos, a saber: “Processo nº 1139/2021 – Projeto de Lei nº 

63/2021, de autoria da vereadora Amélia Naomi, estabelece medidas de proteção aos 

motoristas, cobradores e outros trabalhadores do sistema de transporte coletivo de 

passageiros no município de São José dos Campos, e dá outras providências. 

Comissões: Justiça, Saúde e Transportes – Rito Ordinário – Término do prazo para 

emendas: 23/02/2021. Processo nº 1158/2021 – Projeto de Lei nº 64/2021, de autoria da 

vereadora Amélia Naomi, autoriza o município de São José dos Campos a dar prioridade 

na vacinação contra o Covid-19 aos trabalhadores de bancos, supermercados e lotéricas 

que têm contato com o público nestes estabelecimentos. Comissões: Justiça, Economia e 

Saúde – Rito Ordinário – Término do prazo para emendas: 23/02/2021. Processo nº 

1164/2021 – Projeto de Resolução nº 3/2021, de autoria do vereador Thomaz Henrique, 

consolida o desconto por faltas em sessões e em reuniões de comissão que o vereador 

seja integrante e traz outras disposições. Comissão: Justiça – Rito Ordinário – Término do 

prazo para emendas: 23/02/2021. Processo nº 1165/2021 – Projeto de Lei nº 65/2021, de 

autoria do vereador Thomaz Henrique, classifica o direito ao trabalho como direito 

essencial no município de São José dos Campos. Comissões: Justiça e Economia – Rito 

Ordinário – Término do prazo para emendas: 23/02/2021. Processo nº 1168/2021 – 

Projeto de Lei nº 66/2021, de autoria do vereador Fernando Petiti, altera a Lei nº 5177, de 

23 de março de 1998, que dispõe que ‘Fica criado no município o Espaço Cultural para 

colecionadores, na Praça Afonso Pena’. Comissões: Justiça, Economia e Cultura – Rito 

Ordinário – Término do prazo para emendas: 23/02/2021. Processo nº 1170/2021 – 

Projeto de Lei nº 67/2021, de autoria do vereador Marcão da Academia, autoriza 

reconhecer como essenciais para a população de São José dos Campos as atividades 

desenvolvidas por academias, comércio varejista, bares e restaurantes, salões de beleza, 

cabeleireiros, barbearias e manicures, shoppings e praças de alimentação, escritórios e 

empresas no segmento da advocacia, contábil, imobiliário, corretagem de seguro e 

empresas de tecnologia, esporte de alto rendimento que disputem campeonatos 

nacionais, estaduais e internacionais, buffets adulto e infantil, clubes desportivos, exceto 

as atividades esportivas coletivas de contato, trailers e food trucks e Poder Legislativo. 

Comissões: Justiça e Economia – Rito Ordinário – Término do prazo para emendas: 

23/02/2021. Processo nº 1161/2021 – Requerimento nº 202/2021, de autoria do vereador 

Milton Vieira Filho, manifesta votos de congratulações ao Excelentíssimo Senhor 
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Deputado Federal Arthur Lira (PP-AL), pela brilhante vitória na eleição para a Presidência 

da Câmara dos Deputados, ocorrida no dia 1 de fevereiro de 2021.” 

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

os processos da leitura do dia de hoje.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Suspenderemos a sessão, 

então, para organização da pauta.” 

Os trabalhos são suspensos. 

Reaberta a sessão, continuando na presidência o vereador ROBERTINHO DA PADARIA. 

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

sessão. Com a palavra o vereador José Luís.” 

O vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, boa noite! Boa noite aos vereadores, público 

que nos acompanha pela TV Câmara e redes sociais! Senhor presidente, uma notícia 

hoje causou bastante estranheza e, por que não dizer, até uma certa revolta, que o Inpe 

está perdendo 107 pesquisadores, né? Por falta de verba, corte de verba da ordem de 4 

milhões aqui na nossa região. Funcionários que trabalham inclusive em desenvolvimento 

de satélite, previsão de tempo, dos chamados desastres naturais. Então, isso é muito ruim 

para o país, é ruim para a nossa cidade também, porque o Inpe é um desses grandes 

símbolos que a cidade tem. Então, eu queria propor aqui, senhor presidente, talvez um 

requerimento, ou uma moção, ou até mesmo o próprio contato da Casa com o Inpe para 

saber o que aconteceu, porque são 107 pesquisadores que praticamente vão parar todos 

os seus trabalhos aí por conta dessa falta de recurso. Então, para nós é uma perda assim 

muito grande e significativa num momento que a ciência tem mostrado o quanto ela é 

importante. Obrigado, senhor presidente!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Obrigado, vereador! Fica 

registrado sua reivindicação. Com a palavra o vereador Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, volto a este microfone para pedir um 

minuto de silêncio para dona Francisca Parra, moradora do Jardim Morumbi, que faleceu 

no dia de hoje.” 

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

Marcão da Academia.” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, eu quero aqui apenas 

informar que a gente hoje acompanhou a vacinação principalmente dos profissionais da 

saúde nas UBSs do nosso município. Também aí saber que foram feitas hoje 7500 doses. 

Terminaram em quatro horas, né? Isso lembrando que tem as doses que foram 
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reservadas aos idosos principalmente acima de 95 anos, que está agora contemplados e 

depois conforme vai... cada semana vai fazendo a vacinação de outros idosos. Minha 

mãe está aguardando bastante aí também. A mãe de vários vereadores aqui já informou. 

Profissionais da saúde que era muito importante essa vacinação inicial, que, além 

daqueles que têm a prioridade, que realmente está de frente no combate, no tratamento, 

nos hospitais, em todas as áreas, no contato direto com as pessoas, era muito importante 

ter esse início de vacinação. Eu fico muito contente porque hoje também, vereador 

Walter, os profissionais de educação física, que trabalham para a Prefeitura, para a 

Secretaria de Esporte, ajudaram muito na organização das filas, na informação, no apoio 

à população que ia lá. Todas as UBSs lotaram. Acabaram em quatro horas a vacina. 

Ainda falta, ainda falta, que nós temos muitos profissionais da saúde. E eu, aqui nesta 

Casa, eu protocolei na semana passada para que seja... que fosse inserido os 

profissionais de educação física nessa votação, porque ele é um profissional da saúde. 

Desculpa! Nessa vacinação. Porque ele é profissional da saúde, ele está diretamente em 

contato com a população fazendo um trabalho de prevenção, até de tratamento, porque 

pós-covid tem o problema cardiovascular, pulmonar, que ele precisa fazer um tratamento 

tanto fisioterápico, mas também com um profissional de educação física. E também ajuda 

com a reabertura, com a flexibilização, com os protocolos, também, dá a base para a 

reabertura das academias, de estúdios de pilates, de personal. Então, eu fico muito 

contente mostrando também o profissional ajudando nessa vacinação e também sendo 

vacinado. Então, eu quero agradecer ao secretário de saúde que incluiu aqui em São 

José dos Campos os profissionais de educação física, através de um pedido nosso, junto 

com toda a Casa, aprovado por toda a Casa. E a gente fica muito contente. Bom, é ter 

calma. Parece que dia 25 – a previsão é dia 25 – chega mais as vacinas, chega mais 

vacinas, onde vai ser ainda contemplado alguns profissionais que ainda não conseguiram 

vacinar e idosos, né? Idosos de acordo com a faixa etária, conforme for indo. Então, a 

gente parabeniza. Fica todo mundo na expectativa, todo mundo quer ser vacinado, fica 

naquela ansiedade, mas vai chegar o momento. Vai chegar o momento. Tenham muita 

tranquilidade, calma, façam sua prevenção do uso diário, o isolamento assim que 

possível, que vai chegar o momento. E vão fazer com toda a tranquilidade primeiro, mas 

os profissionais de saúde estão em contato diariamente com as pessoas, eles 

necessitam, e era o momento disso. Agora, a gente fica muito mais tranquilo de ir num 

consultório, de ir num psicólogo, num dentista, fazer a sua aula com um profissional, sua 

prevenção através da atividade física e nos hospitais. Então, parabéns à Secretaria! E a 
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gente acompanhando diariamente todas as ações para o máximo possível de prevenção 

da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente!” 

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

Walter Hayashi.” 

O vereador WALTER HAYASHI:- “Senhor presidente, é para pedir um minuto de silêncio 

em homenagem ao senhor Sussumu Nagasaki Yosida, 84 anos, faleceu anteontem, dia 2. 

Foi funcionário da Embraer. Uma história muito bonita dentro da colônia japonesa e 

também para São José dos Campos. Também, senhor presidente, para Lúcia Keiko 

Matsumura, falecida no dia 22 de janeiro. Pensei que alguém tivesse pedido, mas 

ninguém pediu. Então, pedindo então também para Lúcia Keiko Matsumura, que faleceu 

no dia 22. Uma família tradicional de São José dos Campos e também da nossa colônia 

japonesa.” 

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

Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Quero que coloque a foto.” 

Neste momento, passou-se à apresentação de slide. 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Também quero pedir um minuto de silêncio porque é um 

comunicado triste que é o falecimento do senhor Miguel Bento, um dos cobradores mais 

antigo do sistema de transporte coletivo de São José dos Campos. Trabalhou muitos anos 

na Capital do Vale e continuava até agora na Saens Peña. O sindicato nos avisou. Está 

ele com o Zé Carlos, está ele com o Luizinho, com outro companheiro. Aqui... velho de 

guerra, ele aqui com o Bigode. Conheço, inclusive, a esposa dele. Infelizmente perdemos 

um grande amigo, vítima do Covid-19. Que tristeza! Nossas homenagens a esse grande 

lutador. E é para registrar aqui nossas condolências aos familiares e aos amigos. Senhor 

Miguel, descanse em paz! Senhor Miguel, presente!” 

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

Juvenil Silvério.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, só pedir para leitura o Processo 

1172/2021 e 1173/2021, para leitura.” 

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

verbal do vereador Juvenil Silvério. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os 

contrários se manifestem.” 

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

senhor presidente.” 
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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 inclusão para leitura do Projeto de Decreto 

Legislativo no 3/2021 constante do Processo no 1172/2021, de autoria da Comissão 

Conjunta de Justiça e Economia, que aprova as contas da Prefeitura Municipal de São 

José dos Campos, relativas ao exercício de 2017; e do Projeto de Decreto Legislativo no 

4/2021 constante do Processo no 1173/2021, de autoria da Comissão Conjunta de Justiça 

e Economia, que aprova as contas da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, 

relativas ao exercício de 2018. 

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

Milton Vieira Filho.” 

O vereador MILTON VIEIRA FILHO:- “Senhor presidente, boa noite! Boa noite todos os 

colegas! Meus sentimentos a todos aqueles que perderam um ente querido aí pela Covid-

19. Hoje faço uso aqui do microfone para expressar uma alegria de ver o meu partido 

Republicanos mais uma vez ser encaminhado ao sucesso. No dia 1º tivemos a eleição da 

Mesa, na presidência, no Congresso Federal, o qual tivemos êxito. Queria parabenizar 

aqui o deputado federal Arthur Lira, do PP do Alagoas, um grande amigo, o qual preside 

agora o Congresso Nacional, e creio que este país estará numa Câmara mais justa do 

que a anterior e do que a que se propagava. Então, eu quero aqui deixar aqui o meu... as 

minhas congratulações a ele, a este amigo. Parabenizar todos que articularam 

positivamente para o sucesso dessa eleição, e saímos vitoriosos com 302 votos no último 

dia primeiro. Obrigado!” 

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

Marcelo Garcia.” 

O vereador MARCELO GARCIA:- “Senhor presidente, quero aqui pedir um minuto de 

silêncio pelo falecimento da senhora Maria de Lourdes Oliveira de Araújo, falecida no dia 

9 de janeiro de 2021, deixando os filhos Walleson Oliveira de Araújo, Warner Oliveira  

de Araújo, Rossana Magna de Oliveira Araújo. Que, após uma semana também, faleceu 

seu filho Ulisses Correia de Araújo Neto, no dia 16 de janeiro, deixando a esposa Sandra 

Luiz de Araújo e os filhos: Samuel Correia de Araújo, Sara Vitoria Correia de Araújo, 

Maria Vitoria Correia de Araújo, Mariana Emília de Araújo e Ulisses Correia de Araújo 

Júnior. Ambos faleceram sendo vítimas do covid. Deixo aqui a minha palavra de conforto. 

Que o Senhor esteja abençoando a todos!” 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Fica, então, registrado, 

pastor. Com a palavra o vereador Fabião.” 

O vereador FABIÃO ZAGUEIRO:- “Boa noite, senhor presidente! Gostaria de pedir um 

minuto de silêncio aqui para o nosso grande amigo José Satirio de Freitas, mais 

conhecido como Colete, fundador do Coritinha do Jardim Paulista, irmão do nosso 

saudoso Pedro Bala.” 

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

vereador.” 

Passou-se ao processo de discussão. 

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

à votação dos processos constantes da Ordem do Dia.” 

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

EM DISCUSSÃO O VETO PARCIAL APOSTO PELO PODER EXECUTIVO AO 

PROJETO DE LEI Nº 233/2020 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 5871/2020, de autoria 

do vereador Walter Hayashi, que autoriza o Poder Executivo a erigir um Monumento 

Histórico em homenagem aos heróis no combate à pandemia da Covid-19 no município 

de São José dos Campos. 

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

parcial ao Processo 5871/2020 – Projeto de Lei 233/2020, de autoria do vereador Walter 

Hayashi. Passaremos à votação do veto. Em votação o veto. 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:- “Veto aprovado por 

unanimidade. Veto... desculpa, veto mantido por unanimidade. Só corrigindo, tá?” 

Às 20h13 min iniciou-se o processo de votação. 

Em votação o Veto. Mantido por unanimidade 

Votação da tramitação da emenda protocolada fora do prazo e leitura – Rito 

Ordinário. 

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

da Emenda 1, de autoria do vereador Roberto do Eleven, ao Processo 5577/2020 – 

Projeto de Lei 218/2020, de sua autoria. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, 

os contrários se manifestem.” 

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

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

unanimidade.” 

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

Emenda nº 1, de autoria do vereador Roberto do Eleven, ao Projeto de Lei nº 218/2020 

constante do Processo nº 5577/2020, de autoria do vereador Roberto do Eleven, que 

autoriza o Poder Executivo a implantar serviços de agendamento via WhatsApp de 

consultas, remarcações, cirurgias e exames laboratoriais pelas Unidades de Saúde 

Públicas da Cidade de São José dos Campos. 

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

Marcão da Academia que faça a leitura das novas proposituras para ciência dos 

vereadores.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “‘Emenda nº 1, de autoria do 

vereador Roberto do Eleven ao Processo nº 5577/2020 – Projeto de Lei nº 218/2020, de 

autoria do vereador Roberto do Eleven, autoriza o Poder Executivo a implantar serviços 

de agendamento via WhatsApp de consultas, remarcações, cirurgias e exames 

laboratoriais pelas Unidades de Saúde Pública da Cidade de São José dos Campos. 

Comissões: Justiça, Economia e Saúde – Rito Ordinário. Processo nº 1172/2020 – Projeto 

de Decreto Legislativo nº 3/2021, de autoria da Comissão Conjunta de Justiça e 

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

ao exercício de 2017. Comissões: Justiça e Economia – Rito Prioritário – Término do 

prazo para emendas: 19/02/2021 – Término do prazo para votação: 11/03/2021. Processo 

nº 1173/2021 – Projeto de Decreto Legislativo nº 4/2021, de autoria da Comissão 

Conjunta de Justiça e Economia, aprova as contas da Prefeitura Municipal de São José 

dos Campos, relativas ao exercício de 2018. Comissões: Justiça e Economia – Rito 

Prioritário – Término do prazo para emendas: 19/02/2021 – Término do prazo para 

votação: 29/04/2021.’ Apenas estes, senhor presidente.” 

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

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 294/2020 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

7421/2020, incluso na pauta, de autoria do vereador Wagner Balieiro, da vereadora 

Amélia Naomi e da vereadora Juliana Fraga, que denomina a rua informalmente 

conhecida como rua Porto Seguro, localizada no Loteamento Capão Grosso II-C, de rua 

Pastor José Aparecido Batista. 

Não havia orador inscrito. 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Em discussão o Processo 

7421/2020 – Projeto de Lei 294/2020, de autoria dos vereadores Wagner Balieiro, Amélia 

Naomi e Juliana Fraga. Comunico aos senhores vereadores que é assegurado de cada 

membro das Comissões Permanentes o seu prazo para manifestação nas proposituras. 

Por isso, consulto os membros das Comissões designadas se dispensam o seu prazo de 

manifestação, tendo em vista que os demais membros já apresentaram os seus 

pareceres.” 

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

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

votação do processo. Em votação o processo. Vereadores favoráveis permaneçam como 

estão, os contrários que se manifestem.”  

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

contrária.”  

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

unanimidade.”  

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

EM DISCUSSÃO O PROJETO DE LEI Nº 306/2020 CONSTANTE DO PROCESSO Nº 

7690/2020, incluso na pauta, de autoria do vereador Wagner Balieiro, da vereadora 

Amélia Naomi e da vereadora Juliana Fraga, que denomina a avenida 1, no Loteamento 

SetParque São José dos Campos, de avenida Engenheiro Otto – Othmar Schildknecht. 

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

7690/2020 – Projeto de Lei 306/2020, de autoria dos vereadores Wagner Balieiro, Amélia 

Naomi e Juliana Fraga. Informo aos senhores vereadores que este processo se encontra 

em prazo de emendas. Consulto aos vereadores se abrem mão do prazo de emenda.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Sem manifestações.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Comunico aos vereadores 

que é assegurado de cada membro das Comissões Permanentes o seu prazo para 

manifestação nas proposituras. Por isso, consulto os membros das Comissões 

designadas se dispensam o seu prazo de manifestação, tendo em vista que os demais 

membros já apresentaram os seus pareceres.” 

O senhor secretário, vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Sem manifestações.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Passaremos à votação do 

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

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

contrária, senhor presidente.”  

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

unanimidade.”  

Em votação o Projeto. Aprovado por unanimidade 

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

1161/2021 – Requerimento 202/2021, de autoria do vereador Milton Vieira Filho, inscrito 

para falar no processo. Então tá bom. Então, o vereador... Dando sequência então. O 

vereador já se manifestou. Então... de autoria do vereador Milton Vieira, né? Então, 

vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem.”  

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

contrária.”  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Requerimento aprovado 

por unanimidade.”  

Em votação o Requerimento nº 202/2021 constante do Processo nº 1161/2021, de autoria 

do vereador Milton Vieira Filho, incluso na pauta, já citado. Aprovado por unanimidade 

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

vereador Milton Vieira Filho.” 

O vereador MILTON VIEIRA FILHO, J. V.:- “Somente agradecer aos colegas por esse 

apoio. Muito obrigado! Obrigado! Boa noite!” 

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

Às 20h18min encerrou-se o processo de votação. 

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

Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, eu quero aqui solicitar a vossa 

excelência... quero chamar atenção de todos os vereadores. Nós aprovamos, terça-feira 

passada, um requerimento solicitando ao coordenador regional da Sabesp que pudesse 

vir a essa Casa para falar conosco a respeito do problema que nós estamos tendo de falta 

de água em todas as regiões da nossa cidade. Propor o seguinte, senhor presidente... 

Essa Casa votou em 2008 essa concessão do serviço prestado pela Sabesp. Então, nós 

todos vereadores temos uma responsabilidade sobre o contrato que a Sabesp tem até 

2038 com a nossa cidade. Minha sugestão, senhores vereadores, que a gente pudesse... 

há uma situação de que ele pudesse fazer uma reunião conosco por videoconferência. 

Mas, tamanha é a necessidade de a gente discutir esse assunto até porque é bastante 
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gritante em diversos bairros da nossa cidade. Acho que todos nós temos situações que a 

população tem cobrado. A minha sugestão é que a gente tenha a presença dele aqui 

numa reunião conosco devido a pontos importantes que nós, como representantes da 

população, precisamos estar comentando com ele. Então, a minha sugestão, presidente, 

mesmo que não seja na terça-feira, que tenha que mudar a data, mas que ela seja 

presencial para a gente, todos nós termos a oportunidade de estar aí conversando com 

ele, e a gente possa então dar uma resposta à população da nossa cidade.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Ok, vereador, tá? Acho 

que já foi falado com alguns colegas também sobre essa reunião com a Sabesp. Só 

comunicando, então, que a vereadora Amélia Naomi abriu mão, então, do Grande 

Expediente, que tinha inscrito, mas ela abriu mão, então, do seu tempo, né? Com a 

palavra o vereador Fernando... Então, já aproveitando, também o vereador Dr. José 

Cláudio abriu mão também da sua fala no Grande Expediente. Com a palavra o vereador 

Fernando Petiti.” 

O vereador FERNANDO PETITI:- “Boa noite, presidente Robertinho! Boa noite aos 

demais vereadores! Ouvi a fala do vereador Lino Bispo, né? Já tivemos algumas reuniões 

em videoconferência, até a última foi com a Yun, da EDP Bandeirantes, e, ali, deu muito 

bem para a gente fazer nossas solicitações. Todo mundo pode usar o microfone. E nesse 

momento de pandemia, o quanto menos reuniões, aglomeração... a gente já está aqui 

evitando de a assessoria estar também para a gente minimizar o número de assessores. 

Eu acho que essa reunião da Sabesp tem que ser do mesmo modo que foi as demais: 

videoconferência. A gente fala do mesmo jeito, coloca as nossas perguntas, nossas 

dúvidas e a gente ameniza não recebendo as pessoas aqui, só em casos extremos, né? 

Obrigado!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Eu vou... como já foi... nós 

já conversamos sobre esse assunto de reuniões, viu, Lino? Eu até... eu procuro sempre... 

quando o vereador vem falar comigo, eu falo: gente, conversa entre vocês, né? Para não 

falar que eu não estou autorizando. Nós conversamos sobre esse assunto, eu vou dar 

minha opinião, tá, Petiti? É opinião, não quer dizer que nós vamos fazer. Até no caso aí 

da presidente da ACI, da superintendente da Sabesp, da Bandeirantes Energia, eu até 

acho que não tem... Vem uma pessoa, né? Eu até acho que talvez não tenha tanto 

problema. No caso de hoje, Lino, com todo o respeito, tá? Respeitando. No caso de hoje, 

por exemplo, eu já acho mais complicado. Trazer uma comissão na Casa? Eu acho que é 

isso que nós temos que evitar. Trazer uma comissão de pessoas na Casa, né? Aí acaba 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100330033003600370036003A00540052004100, 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)                                          14 

CMSJC-001 – 5ª Sessão Ordinária – 04.02.2021 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  04.02.2021 

de fato aglomerando. Como hoje teve aqui, né? Não pode, né? Agora, no caso, viu, 

Petiti... mas eu vou falar com a Mesa Diretora também, tá? Para ver o que é melhor fazer. 

Porque, quando fala de Sabesp, Bandeirante, é interesse público também, né, Walter? 

Interesse público talvez a gente possa até mudar, porque vem geralmente uma pessoa 

falar com a gente, geralmente vem uma só. Então, de repente, nós podemos até mudar 

essa questão. Mas, vamos ainda dar uma conversada com a Mesa Diretora, Lino, e 

decidir porque como tem a opinião também do vereador Petiti, a gente tem que respeitar, 

vamos ver o que que é melhor, se vai ser presencial ou se vai ser através de vídeo, com 

relação à reunião com a Sabesp, tá bom, Petiti? Com a palavra o vereador Milton Vieira 

Filho.” 

O vereador MILTON VIEIRA FILHO:- “Senhor presidente, demais colegas, nós sabemos 

dos problemas que existem em relação à questão da Sabesp. Vários bairros que alguns 

recebem água, outros não têm esse saneamento. Mas, eu venho aqui hoje só para 

agradecer. Ontem eu recebi uma demanda, uma solicitação de falta de água na região do 

Morumbi e fiz contato com o engenheiro Geraldo que, de pronto, veio nos atender hoje 

pela manhã. Então, eu acho que é mais um agradecimento mesmo. A água foi 

restabelecida lá no local, era um vazamento que tinha na rua, e graças a Deus o 

problema foi solucionado. Obrigado!” 

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

Roberto Chagas.” 

O vereador ROBERTO CHAGAS:- “Senhor presidente, em relação à Sabesp, a gente tem 

uma demanda muito grande na região Norte. Acredito que em toda a cidade. Eu recebo 

diariamente essas reclamações. Recebi de ontem para hoje, no Buquirinha, três dias sem 

água. E pessoas, numa pandemia, três dias sem água, eu acho que seria muito 

necessário falar olho no olho com esse representante da Sabesp. Então, eu gostaria 

também que pudesse estar presente.” 

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

palavra o vereador Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Com todo o respeito, vereador Petiti, a ACI e Bandeirantes... 

não desconsiderando, lógico, de forma nenhuma, mas Sabesp essa Casa votou um 

convênio, né? É diferente, não é? Nós precisamos olhar no olho sim, porque nós temos 

responsabilidade, nós temos um contrato em vigência, não é? E a população está 

cobrando. Agora há pouco, um pai de família falou: ‘Vereador, eu estou desde de sexta-

feira sem água em casa, não é?’ E vai tentar falar com a Sabesp. Ele falou: ‘A gente não 
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consegue falar’. Então, nós temos que ter esse peso em cima de nós sim. E o olho no 

olho, com certeza, é o que a população está esperando de nós nessa Casa. Eu espero 

que a gente tenha essa sensibilidade e os vereadores concordem que a gente receba ele 

aqui, porque é uma autoridade da Sabesp no município, para vir falar conosco, tá certo? 

Olhando no nosso olho e dar as responsabilidades que a Sabesp tem em cumprimento do 

contrato.” 

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

que ficou registrado. Então passaremos agora a um minuto de silêncio, a pedido dos 

vereadores Lino Bispo, Walter Hayashi, Amélia Naomi, Marcelo Garcia, Fabião Zagueiro, 

pelo passamento da senhora Francisca Parra, Sussumu Nagasaki Yosida, Lúcia Keiko 

Matsumura, Miguel Bento, Maria de Lourdes de Oliveira Araújo e José Satirio de Freitas.” 

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

póstuma à memória das senhoras Francisca Parra, Lúcia Keiko Matsumura e Maria de 

Lourdes de Oliveira Araújo e dos senhores Sussumu Nagasaki Yosida, Miguel Bento e 

José Satirio de Freitas .  

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 20h27min.-.-

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