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DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA 

 

 

Aberta a sessão, às 18 horas, o senhor secretário, vereador Marcelo Garcia, procede à 

verificação de presença e constata a presença, em Plenário, dos seguintes vereadores: 

ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA), MARCELO GARCIA (PTB), JUVENIL 

SILVÉRIO (PSDB), ROBERTO CHAGAS (PL), LINO BISPO (PL), THOMAZ HENRIQUE 

(NOVO), RAFAEL PASCUCCI (PTB), ZÉ LUÍS (PSD), WALTER HAYASHI (PSC), 

ROBERTO DO ELEVEN (PSDB), FERNANDO PETITI (MDB), DULCE RITA (PSDB), 

AMÉLIA NAOMI (PT), DR. JOSÉ CLÁUDIO (PSDB), MARCÃO DA ACADEMIA 

(DEMOCRATAS), RENATO SANTIAGO (PSDB) e FABIÃO ZAGUEIRO 

(SOLIDARIEDADE). 

 

Compareceu, ainda, o seguinte vereador, no seguinte horário: DR. ELTON (MDB) – 

18h01min. 

 

 

Às 18 horas, 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 atas 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. Passaremos, então, agora, enquanto ainda está organizando a pauta, vamos 

passar, então, gente, para o Pinga-Fogo. Primeiro vereador inscrito para falar no Pinga-

Fogo é o vereador Roberto Chagas, com o 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 
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Na tribuna, o vereador ROBERTO CHAGAS:- “Senhor presidente, colegas vereadores, 

público que nos acompanham pela internet e também pela TV Imprensa... Imprensa não, 

perdão! TV Câmara. Ganhou essa aí, hein, Ferreira? Pessoal, nessas andanças nossa 

aqui pela região Norte, como eu sempre venho dizer aqui da região Norte, as condições lá 

são complicadas em período de chuva, então eu queria apresentar para vocês um vídeo, 

na verdade, dos Freitas que o morador William nos mandou em janeiro. Queria que 

pudesse rodar, por favor!” 

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

O vereador ROBERTO CHAGAS:- “Bom. E, conhecendo a demanda, essa demanda que 

é grande, imensa, na cidade e, em especial, na parte rural da cidade, nós entramos em 

contato com a regional, também fizemos um documento através do gabinete e hoje nós 

tivemos uma notícia importante, que o próprio Willian também nos passou. Por favor!” 

Neste momento, deu-se continuidade à exibição do vídeo. 

O vereador ROBERTO CHAGAS:- “Então, é importante esse trabalho que a gente fez nos 

últimos nove anos pela Câmera Comunitária e agora poder ajudar a nossa comunidade 

como vereador. Aí eu queria pedir... Passa, por favor! ...eu queria pedir pelas Chácaras 

das Oliveiras esse mesmo carinho, essa mesma atenção que a Prefeitura deu lá para a 

Travessa Machado, para o bairro dos Freitas, que pudesse também dar essa atenção 

para a Chácaras das Oliveiras. Entendemos que a demanda é muito grande e, entre 

essas demandas, existem sim as prioridades. E o nosso trabalho é isso: é apresentar 

para Prefeitura essas prioridades. A Chácaras das Oliveiras, rua 5, toda ela precisa de 

atenção, mas a rua 5, em especial, se puder dar essa atenção, a gente vai agradecer 

bastante. Uma dificuldade muito imensa de entrar e sair do bairro. A gente compreende a 

questão das chuvas, mas, por favor, que possa olhar com muito carinho, tá bom? Quero, 

mais uma vez, agradecer a atenção da regional, a atenção que a Prefeitura está dando aí 

para o nosso trabalho, respeitando o nosso trabalho, assim como o vereador Roberto 

Chagas tem respeitado também a Prefeitura. Obrigado, pessoal!” 

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

Walter Hayashi.” 

O vereador WALTER HAYASHI:- “Senhor presidente, com muita tristeza a gente pede um 

minuto de silêncio para algumas pessoas e hoje um especial à Maria Makiko Kimura, 

esposa do engenheiro Kimura, da Prefeitura, irmã do Secretário de Justiça... jurídico da 

Prefeitura no governo do Emanuel Fernandes. Maria é uma pessoa bondosa demais, 

alegre. Tenho certeza que ela foi também cabeleireira de algumas pessoas até aqui da 
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Câmara. Faleceu ontem vítima também da covid. E com muito pesar, a gente lamenta a 

morte dela. Que Deus conforte o coração de todos os familiares, dos amigos! E ela deixa 

um legado muito significativo para nós: a bondade... a bondade e a alegria. Também, 

senhor presidente, eu queria pedir um minuto de silêncio... Aí a semana passada que a 

gente pediu um minuto de silêncio para o Sussumu Nagasaki Yosida, irmão do Toshiro 

Yoshida que foi diretor da Secretaria de Desenvolvimento Econômico no governo do Cury 

e do Emanuel também, quatro dias depois morreu, faleceu a esposa dele, a senhora 

Yoshiko Yosida (Yoshida). E também para um amigo nosso, o senhor Koyama. Ele era 

proprietário do Restaurante Yamabuki, lá na Vila Adyana e também lá no Shopping do 

Colinas. Então, a essas três pessoas que nos deixaram para ir ao encontro do Senhor. 

Muito obrigado, senhor presidente!” 

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

para falar no Pinga-Fogo é o vereador Lino Bispo, com o tempo de dez minutos, 

vereador.”  

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 vereadores, público 

que nos acompanham pelas redes sociais, eu volto a esta tribuna na noite de hoje para 

falar um pouco das coisas que nós temos aí procurado trabalhar em benefício da nossa 

cidade. Eu quero aqui comunicar aos senhores vereadores que a reunião que nós 

tínhamos, através do requerimento nesta Casa protocolado e votado na terça-feira última, 

a Sabesp se manifestou favorável a vir a essa Casa... a vir a esta Casa não, a estar 

participando dessa reunião conosco de uma maneira virtual, ou seja, por 

videoconferência. Mas, devido ao assunto ser um assunto que tomou uma proporção 

muito interessante... a gente tem na nossa cidade problemas em diversos bairros e em 

todas as regiões da nossa cidade. Então, devido a essa questão, a gente suspendeu essa 

vinda da Sabesp aqui hoje para que ela possa retornar se possível agora no mês de maio 

presencialmente. Por quê? Cada um dos senhores, cada um de nós vereadores temos 

com certeza inúmeras pessoas que já cobraram de nós um posicionamento da Sabesp. E 

a Sabesp, senhor presidente, senhores vereadores, eu fiz o levantamento, ela está em 

diversas cidades da nossa região. Inclusive, estive em Ilha Bela semana passada 

conversando com o prefeito do PL, o Colucci, e ele dizia: ‘Vereador, muito bem, muito boa 

hora São José chamar essa discussão.’ Porque a Sabesp ela tem um contrato com a 

nossa cidade vencendo em 2038 e nós temos esse contrato da Sabesp em diversas 

cidades, ele tem também os seus prazos de vencimentos. E eu tenho, não sei se os 

senhores têm assim sentido essa questão, mas eu recebi inúmeras, mas inúmeras 

mesmo, reivindicações, reclamações, principalmente da região Sul da nossa cidade, 

muitas da Leste, da Norte, até mesmo da região Central, sudeste. Enfim, a nossa cidade 

está clamando por uma explicação da Sabesp, por que que nós estamos tendo tantos 

problemas assim. Então o assunto ele é um assunto que realmente demanda uma 

discussão mais ampla, uma, vamos dizer assim, uma inteiração mais próxima de nós 

representantes da nossa população com a nossa cidade. Eu tenho recebido de outras 

cidades também essa manifestação. Caçapava, por exemplo, a presidente da Câmara de 

Caçapava, ela até chegou a comentar numa quebra de contrato com a Sabesp. Nós não 

queremos isso na nossa cidade até porque este vereador que vos fala votei lá em 2008. A 

gente teve uma certa divisão aqui dentro do Plenário da Casa. Alguns vereadores 

querendo uma empresa privada e nós, na época, fomos favoráveis à renovação do 

contrato com a Sabesp. Por quê? Entendemos que a Sabesp é uma empresa 

conceituada, é uma empresa que tem uma estrutura capaz de atender a nossa cidade e a 

nossa região com certeza. Inclusive, amanhã, eu estarei em Igaratá conversando com o 
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prefeito de lá, que me ligou, falou: ‘Vereador, gostaria que você pudesse vir aqui para que 

a gente pudesse conversar um pouco sobre isso.’ Então, o assunto Sabesp, ele é muito 

importante para esta Casa. O nosso requerimento da noite de hoje, senhor presidente, é 

que eles possam, ainda no mês de fevereiro, disponibilizar uma data, um horário e que 

seja fora da sessão de Câmara. Aí os vereadores que quiserem vir para a reunião com a 

Sabesp fiquem à vontade, mas eu acho que é de interesse de todos nós. Para que, 

senhor presidente? Que essa Câmara pudesse transmitir essa sessão porque a nossa 

cidade vai querer ouvir as explicações. Então, foi por essa razão que protocolei na noite 

de hoje um novo requerimento pedindo que os representantes da Sabesp, o diretor 

regional possa vir a essa Casa presencialmente e nós possamos ter de fato uma longa 

discussão aqui, se for o caso, porque o caso ele é interessante para os munícipes da 

nossa cidade. Então, eu quero contar com os senhores vereadores, que, assim que a 

reunião for marcada, que vocês agendem para estarem aqui nessa Casa, e que toda a 

estrutura da Câmara, a comunicação da nossa Câmara, possa estar aberta a divulgar a 

presença da Sabesp aqui até porque a TV Vanguarda noticiou a semana passada alguns 

casos dessa falta de água em diversos bairros da nossa cidade. Então quero contar com 

a compreensão dos senhores. Espero que o nosso requerimento seja votado por 

unanimidade, como foi da outra vez, né, porque eu tenho certeza que os senhores 

também têm esse grande interesse. Quem não votou aqui a lei lá em 2008, mas está aqui 

hoje representando uma comunidade, representando um povo, e eu tenho certeza que 

vocês estarão trazendo aí as demandas, as reclamações que o munícipe da nossa cidade 

tem feito a nós. Então quero contar com a compreensão de vocês para que a gente possa 

aprovar esse requerimento por unanimidade. E, assim, dizer aos senhores que o 

assunto... São José está puxando uma discussão importante e eu tenho certeza que a 

nossa região vai estar também olhando para essa Casa e a gente trazendo à discussão 

para esclarecimentos. Não queremos aqui de forma nenhuma dizer que a Sabesp está 

prestando um péssimo serviço, não. Precisamos apontar os erros, precisamos ouvir da 

Sabesp o porquê que isso tem acontecido. Já ouvi uma situação, vereador Juvenil: ‘Olha, 

a Bandeirantes tem falhado muito com o serviço de energia’ – e nós temos diversos 

motores que são... depende da Energia Bandeirante. Também a Bandeirante precisa ser 

chamada à atenção, por quê? A água é um bem primordial. A água ela é assim 

fundamental para a vida humana. Não tem como o cidadão sobreviver sem esse elemento 

importante, que é a água. E eu quero, então, dizer aos senhores que ouvi a semana 

passada uma pessoa dizer: ‘Vereador, é triste para mim, eu estou há quatro dias sem 
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água.’ Como que um ser humano pode cuidar da sua saúde, vereadores Dr. José Cláudio, 

Dr. Elton? Como é que um ser humano consegue ter uma qualidade de vida, consegue ter 

uma saúde realmente plena se ele não tem esse bem primordial para nossa vida? Então é 

algo sério, sim! É algo importante e que essa Casa precisa debruçar nesse assunto e, 

como representantes da população da nossa cidade, eu espero que a gente tenha aqui 

um quórum praticamente cem por cento dos vereadores nesse dia, que não será num dia 

de sessão para que a Câmara possa transmitir essa reunião e toda nossa cidade ouça os 

nossos questionamentos e toda nossa cidade ouça as explicações que a Sabesp tem. E 

acho sim que a partir daí a gente vai ter um grande melhoramento no atendimento do 

saneamento básico da nossa cidade. Então eu quero aqui contar com a colaboração de 

vocês e que nós possamos estar juntos nessa luta. Não é aqui uma luta simplesmente do 

vereador Lino Bispo. Eu entendo que essa Casa, como ela tem uma responsabilidade 

sobre todos os projetos que encaminham para cá, sobre todas as ações que passam por 

aqui, as autorizações que nós damos... portanto, cabe a nós, sim, estarmos, vamos dizer 

assim, por dentro de tudo aquilo que o assunto envolve, não é? Eu gostaria que os 

senhores pudessem ter acesso também à lei que foi votada, aos anexos dessa lei, aonde 

tem os deveres do cidadão para com a Sabesp e os deveres da Sabesp para com a 

população da nossa cidade. Então eu tenho certeza que isso vai trazer um grande 

melhoramento em todo serviço prestado pela empresa Sabesp na nossa cidade. Então, é 

uma luta de todos nós, é um esforço concentrado dessa Casa, que é a caixa de 

ressonância da nossa população. Eu duvido se tem algum dos senhores que não recebeu 

alguma reclamação de algum munícipe na nossa cidade dizendo: ‘Realmente, está certa 

a Câmara!’ Não é? Então está de parabéns a nossa Casa, que entendeu esse apelo e a 

gente vai com certeza ter a oportunidade de ter uma grande explanação do problema que 

a gente está enfrentando e das soluções que serão dadas nesse caso. Quero aqui 

cumprimentar, também finalizando a minha fala, o nosso partido que, com toda sua 

organização, tem feito um trabalho para que, em Brasília, a gente tenha essa 

representativa forte, não é? O PL tem dado a demonstração de que tem uma força 

realmente partidária importante. E eu quero aqui agradecer ao presidente estadual, o 

nosso amigo, Tadeu Candelária, e ao presidente nacional, o José Renato. Então, o nosso 

muito obrigado! E estaremos sempre juntos aqui defendendo a nossa população. 

Obrigado, presidente!” 

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

então, o Pinga-Fogo e vamos passar, então, ao processo de votação. Com a palavra o 
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vereador Juvenil Silvério.” 

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

pedidos: a votação em bloco e também a inclusão de alguns documentos: a Indicação 

876 até o nº 903; Requerimentos de 233 até 244, Moções 6, 7 e 8; destaque nos 

documentos: Requerimentos 212, 214, 215, 216, 222, 226, 227, 229, 230, 231, 232, 235, 

236, 237 e 239, presidente.” 

Neste momento, assume a secretaria dos trabalhos o vereador Marcão da Academia.  

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 votação em bloco das matérias submetidas à 

apreciação do Plenário; bem como o pedido de inclusão das Indicações nos 876/2021 

constante do Processo nº 1444/2021, de autoria do vereador Dr. José Cláudio, que indica 

à Prefeitura Municipal a execução de estudo técnico para implantação de rotatória de 

acesso ao condomínio Residencial Morada da Serra, no bairro Urbanova; 877/2021 

constante do Processo nº 1445/2021, de autoria do vereador Dr. José Cláudio, que indica 

à Prefeitura Municipal a execução de avaliação geral de risco, danos ao patrimônio 

público, privado e eventual efetiva supressão, de indivíduos arbóreos, situados à Praça 

Fukuoka, contíguos à banca de jornais Urbanova; 878/2021 constante do Processo nº 

1446/2021, de autoria da vereadora Dulce Rita, que solicita à Prefeitura Municipal as 

providências cabíveis quanto à fiscalização em terreno localizado na rua Yukiko Ishida, 

frente ao nº 201, bairro Jardim Alvorada; 879/2021 constante do Processo nº 1447/2021, 

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

providenciar a supressão de uma árvore, localizada à rua Goiânia, em frente ao nº 35, no 

Parque Industrial; 880/2021 constante do Processo nº 1448/2021, de autoria do vereador 

Fabião Zagueiro, que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos supressão 

de árvore na rua Massaguaçu, nº 190, Jd. Satélite; 881/2021 constante do Processo nº 

1450/2021, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura Municipal de 

São José dos Campos que tome providências no sentido de notificar a empresa que fez o 
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reparo do asfalto da rua José Armando de Oliveira Gomes, próximo ao cruzamento com a 

avenida Ouro Fino, no Bosque dos Eucaliptos; 882/2021 constante do Processo nº 

1456/2021, de autoria do vereador Roberto do Eleven, que pede à Sabesp – Companhia 

de Saneamento Básico do Estado de São Paulo estudos para a implantação de uma 

servidão de passagem, no terreno ao lado da rua Antônio Rigobeli, bairro Santa Hermínia, 

para que os moradores possam realizar a ligação do esgoto doméstico das residências 

com soleira negativa à rede coletora de esgoto; 883/2021 constante do Processo nº 

1458/2021, de autoria do vereador Renato Santiago, que solicita à Prefeitura poda e 

rebaixamento de copa de uma árvore que está plantada na rua Hélio Chaves Monteiro, 

275 – bairro Urbanova; 884/2021 constante do Processo nº 1463/2021, de autoria do 

vereador Renato Santiago, que solicita à Prefeitura poda e rebaixamento de copa de uma 

árvore que está plantada na rua Hélio Chaves Monteiro, 124 – bairro Urbanova; 885/2021 

constante do Processo nº 1464/2021, de autoria do vereador Renato Santiago, que 

solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos a supressão da árvore localizada 

na rua José Busato, 186 – bairro Parque Santa Rita; 886/2021 constante do Processo nº 

1465/2021, de autoria do vereador Renato Santiago, que solicita à Prefeitura Municipal 

providenciar rebaixamento de copa e poda de árvore na rua Baviera, 234 – bairro Vista 

Verde; 887/2021 constante do Processo nº 1466/2021, de autoria do vereador Renato 

Santiago, que solicita à Prefeitura serviços de poda e rebaixamento de copa de uma 

árvore na rua São Caetano do Sul, 150 – Jardim Alvorada; 888/2021 constante do 

Processo nº 1467/2021, de autoria do vereador Renato Santiago, que solicita à Prefeitura 

Municipal supressão de uma árvore localizada na rua Antenor da Silva Maia, 12, bairro 

Conjunto Residencial 31 de Março; 889/2021 constante do Processo nº 1468/2021, de 

autoria do vereador Renato Santiago, que solicita à Prefeitura Municipal revitalização da 

Praça das Gaivotas, bairro Vila Tatetuba; 890/2021 constante do Processo nº 1469/2021, 

de autoria do vereador Renato Santiago, que solicita à Prefeitura Municipal revitalização 

da Praça das Gaivotas, bairro Vila Tatetuba; 891/2021 constante do Processo nº 

1473/2021, de autoria do vereador Renato Santiago, que solicita à Prefeitura Municipal 

supressão de uma árvore localizada na rua Ribeirão Claro, 47, bairro Jardim Fátima; 

892/2021 constante do Processo nº 1474/2021, de autoria do vereador Renato Santiago, 

que solicita à Prefeitura Municipal supressão de uma árvore, localizada na av. Fortaleza, 

1039, bairro Parque Industrial; 893/2021 constante do Processo nº 1475/2021, de autoria 

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

Adrelina Barbosa de Moura, bairro Jardim Colorado; 894/2021 constante do Processo nº 
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1476/2021, de autoria do vereador Renato Santiago, que solicita à Prefeitura Municipal 

manutenção da iluminação que está queimada ou com mau contato, na extensão da av. 

Alto do Rio Doce; 895/2021 constante do Processo nº 1478/2021, de autoria do vereador 

Renato Santiago, que solicita à Prefeitura Municipal poda de árvores e rebaixamento de 

copa, na extensão da av. Alto do Rio Doce, bairro Altos de Santana; 896/2021 constante 

do Processo nº 1480/2021, de autoria do vereador Fernando Petiti, que solicita à 

Prefeitura Municipal para providenciar a manutenção da Travessa Acilio Xavier de Souza, 

Olaria; 897/2021 constante do Processo nº 1485/2021, de autoria do vereador Roberto 

Chagas, que solicita à Prefeitura Municipal capina e limpeza por toda a extensão da rua 

Antônio Ferreira da Silva, n° 10, bairro Costinha; 898/2021 constante do Processo nº 

1486/2021, de autoria do vereador Roberto Chagas, que solicita à Prefeitura Municipal 

capina e limpeza por toda extensão da rua Maria Lima Antunes, bairro Jardim Maringá; 

899/2021 constante do Processo nº 1487/2021, de autoria do vereador Roberto Chagas, 

que solicita à Prefeitura Municipal poda e rebaixamento da copa de árvore na rua Caiapó, 

n° 75, bairro Vila Jaci; 900/2021 constante do Processo nº 1488/2021, de autoria do 

vereador Roberto Chagas, que solicita à Prefeitura Municipal serviço de tapa-buraco e 

manutenção de sarjeta na rua Pedra do Capim Azul, nº 195, bairro Jardim Altos de 

Santana; 901/2021 constante do Processo nº 1489/2021, de autoria do vereador Roberto 

Chagas, que solicita à Sabesp colocação de hidrômetro no imóvel da Estrada Juca de 

Carvalho, n° 5100, bairro Recanto Caetê; 902/2021 constante do Processo nº 1490/2021, 

de autoria do vereador Roberto Chagas, que solicita à Prefeitura Municipal a implantação 

de placa indicando Rua Sem Saída na travessa Paturi, bairro Buquirinha II; e 903/2021 

constante do Processo nº 1491/2021, de autoria do vereador Renato Santiago, que 

solicita à Sabesp manutenção e reparo em vazamento na rede de água potável na rua 

José Castrioto, 147, casa 10 – Parque Nova Esperança, RGI 05904132/36; das Moções 

de nos 6/2021 constante do Processo nº 1441/2021, de autoria do vereador Dr. José 

Cláudio, que manifesta voto de pesar pelo falecimento de Marylucia Tosi Zonatto, 

estimada professora de nossa cidade; 7/2021 constante do Processo nº 1462/2021, de 

autoria do vereador Thomaz Henrique, que repudia a atitude da Apeoesp – Sindicato dos 

Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo pela greve contra o retorno às 

aulas; e 8/2021 constante do Processo nº 1493/2021, de autoria da vereadora Amélia 

Naomi, que manifesta congratulações e votos de sucessos ao Conselho de Arquitetura e 

Urbanismo do Brasil pela eleição e posse da Arquiteta e Urbanista Nádia Somekh na 

qualidade de Conselheira Federal eleita por São Paulo como a primeira presidenta do 
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CAU/BR para um mandato de três anos de gestão 2021/2023 até 31 de dezembro de 

2023; e dos Requerimentos de nos 233/2021 constante do Processo nº 1443/2021, de 

autoria do vereador Roberto do Eleven, que pede à EDP São Paulo Distribuição de 

Energia S. A. poda da copa da árvore localizada em frente ao no 70 da rua dos Alfaiates, 

Parque Novo Horizonte; 234/2021 constante do Processo nº 1453/2021, de autoria da 

vereadora Amélia Naomi, que externa os cumprimentos à Justiça do Trabalho e ao 

Ministério Público do Trabalho pela decisão que paralisou as demissões em massa da 

Ford em Taubaté (SP) e em Camaçari (BA); 235/2021 constante do Processo nº 

1454/2021, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que registra e apoia o documento do 

grupo de médicos e cientistas protocolado na Câmara dos Deputados pedindo o 

impeachment do presidente Jair Bolsonaro; 236/2021 constante do Processo nº 

1457/2021, de autoria da vereadora Juliana Fraga, que requer seja oficializado o Poder 

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

aproximadamente, a quantidade de crianças que estão sendo atendidas na unidade 

escolar IMI Flávio Lenzi, na Vila Tatetuba; 237/2021 constante do Processo nº 1459/2021, 

de autoria da vereadora Juliana Fraga, que requer seja oficializado o Poder Executivo 

Municipal de São José dos Campos para que informe e disponibilize como está sendo 

realizado o atendimento no IMI Flávio Lenzi, na Vila Tatetuba, haja vista que a unidade 

escolar está passando por uma reforma e, aparentemente, não vem oferecendo às 

crianças refeitório ou utilização do parque de maneira adequada; 238/2021 constante do 

Processo nº 1460/2021, de autoria do vereador Juvenil Silvério, que solicita ao CP 1 – 

Comando da Polícia Militar a realização de ações no município com objetivo de acabar 

com os chamados fluxos; 239/2021 constante do Processo nº 1461/2021, de autoria do 

vereador Thomaz Henrique, que solicita à Prefeitura informações a respeito dos lotes de 

vacinas recebidos pelo Município; 240/2021 constante do Processo nº 1471/2021, de 

autoria do vereador Renato Santiago, que requer ao 1º BPM a realização de policiamento 

preventivo e ostensivo junto ao Jardim Santa Júlia; 241/2021 constante do Processo nº 

1472/2021, de autoria do vereador Renato Santiago, que requer à EDP São Paulo 

estudos de engenharia para detectar as diversas ocorrências de desligamentos (períodos 

longos) da energia elétrica, ocorridas na rua Ciro Monteiro, bairro Vila Ester; 242/2021 

constante do Processo nº 1481/2021, de autoria do vereador Walter Hayashi, que 

parabeniza o Clube Recreativo Orion pela comemoração do 65º aniversário, que foi 

comemorado dia 3 de fevereiro de 2021; 243/2021 constante do Processo nº 1492/2021, 

de autoria da vereadora Amélia Naomi, que requer à Prefeitura Municipal de São José 
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dos Campos, através do Hospital Municipal, para que seja realizado urgente a troca da 

sonda gastrointestinal tipo GTT nº 24, na paciente Benedita Dias dos Santos, CRA nº 

987.959, idosa com 80 anos, vítima de AVC – Acidente Vascular Cerebral, paciente 

acamada, sem mobilidade, que se alimenta somente por sonda, por encontrar com 

vazamento; e 244/2021 constante do Processo nº 1495/2021, de autoria do vereador Lino 

Bispo, que requer a visita presencial a esta Câmara Municipal do Superintendente 

Regional e do Gerente do Departamento Distrital da Sabesp em São José dos Campos; e 

requer que a reunião seja transmitida pela TV Câmara; e, ainda, o pedido de destaque na 

votação dos Requerimentos nos 212/2021 constante do Processo nº 1341/2021, de autoria 

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

informações sobre os pontos de ônibus que receberam manutenção pela Urbanizadora 

Municipal S. A. – Urbam de acordo com o contrato 66/2020; 214/2021 constante do 

Processo no 1355/2021, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura 

Municipal de São José dos Campos informações da periodicidade em que são realizados 

procedimentos de desinfecção da frota de ônibus do transporte público durante a 

pandemia, bem como a apresentação dos laudos de desinfecção; 215/2021 constante do 

Processo no 1356/2021, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura 

Municipal de São José dos Campos informações sobre a distribuição de cestas básicas 

pelo Município durante o período da pandemia do Covid-19; 216/2021 constante do 

Processo no 1358/2021, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita à Prefeitura 

Municipal de São José dos Campos informações sobre o número de notificações e multas 

aplicadas às empresas permissionárias do transporte coletivo público no ano de 2020; 

222/2021 constante do Processo no 1386/2021, de autoria da vereadora Amélia Naomi, 

que solicita à Prefeitura Municipal de São José dos Campos informações sobre a obra da 

ciclovia da avenida dos Astronautas, na região Sudeste; 226/2021 constante do Processo 

nº 1407/2021, de autoria do vereador Roberto Chagas, que solicita à Prefeitura Municipal 

de São José dos Campos, informação sobre vaga na Escola IMI Maroca Veneziani para 

Rafael Henrique de Almeida Ferreira, nascido em 13/10/2020; 227/2021 constante do 

Processo no 1413/2021, 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 qual a quantidade de profissionais do grupo de 

risco que estão laborando nas unidades escolares do Município e quantos estão atuando 

sem contato com as crianças; 229/2021 constante do Processo no 1420/2021, de autoria 

da vereadora Juliana Fraga e da vereadora Amélia Naomi, que requerem seja oficializado 
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o Poder Executivo Municipal de São José dos Campos para que informe e disponibilize 

quais EPIs estão sendo disponibilizados aos servidores públicos nas unidades de 

Educação Fundamental e Infantil; 230/2021 constante do Processo no 1421/2021, 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 qual será o protocolo a ser seguido aos alunos e servidores públicos caso 

ocorra a infecção ao Covid-19; 231/2021 constante do Processo no 1422/2021, 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 

quantidade de servidores públicos que foram testados quando do retorno das atividades 

educacionais e se há um plano de governo para testar, com frequência, possíveis 

positivos ao Covid-19 que estão nas unidades escolares no âmbito do Município; 

232/2021 constante do Processo no 1423/2021, 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 se os funcionários contratados 

para executarem os serviços de limpeza e alimentação foram testados ao Covid-19 

quando do retorno à atividade laboral; bem como dos requerimentos de nos 235/2021 a 

237/2021 e 239/2021, já citados. 

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

Thomaz Henrique.” 

O vereador THOMAZ HENRIQUE:- “Presidente, pedir, a pedido do autor, a retirada de 

pauta do Requerimento 239/2021, que nós vamos reformular.” 

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

vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, é só para destacar que são pedidos 

de informação... Vou tirar a máscara para falar. São pedidos de informação, oh: ‘Solicito à 

Prefeitura informação sobre o ponto de ônibus’, lá na Urbanova. Aliás, desculpa! Não é da 

Urbanova. ‘Solicita informações sobre o ponto de ônibus que receberam manutenção pela 

Urbam’. Nós vimos aqui várias questões sobre ônibus, né? Vimos, inclusive, situações 

bastante graves. Foi até por isso... para acompanhar a mudança. Outra informação 

importante é a desinfecção dos ônibus, porque o sindicato nos pediu isso. Nós já 

perdemos 20 cobradores. Então é necessário que as políticas de higiene do covid seja 

cumprido pelas empresas de ônibus. Foi rejeitado... Está sendo... está proposto, sendo 

rejeitado. A outra informação: sobre as cestas básicas que foram entregues na pandemia. 
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O outro pedido de informação sobre o número de notificação que as empresas de ônibus 

receberam no ano de 2020, que está sendo destacado. ‘Que seja oficializado’... e 

solicitando providências da pandemia referente à cobrança de taxas. Infelizmente também 

– é do covid – está sendo... do Zé Luís. Essa aqui é do Zé Luís, viu, Zé? Destaque aqui. É 

dos... do comércio e indústrias que você está pedindo. O outro meu requerimento sendo 

destacado é sobre informações sobre a ciclovia da avenida Astronautas, porque ainda 

não terminou, então nós queremos saber como está o processo. A outra informação – não 

é uma informação – sobre vagas na creche de uma pessoa que está na fila. A outra 

informação... a outra, um outro requerimento que eles estão pedindo destaque... O outro 

é... um requerimento que eles estão destacando, queria que os vereadores votassem 

favoráveis, é o 228: ‘Apoia ação na justiça do Sindicato dos Servidores pelo 

ressarcimento de descontos indevidos dos servidores inativos’. Olha, o sindicato entrou 

na Justiça contra os 14%. Ganhou judicialmente e é uma liminar. A Prefeitura está 

recorrendo. O sindicato tem certeza que vai ganhar judicialmente porque é a pior reforma 

do Brasil. E já está incluindo na sua ação o ressarcimento. Eu estou registrando isso e 

dizendo que eu concordo com isso porque, já que foi... tem uma liminar. Ganhando a 

liminar, o que foi descontado nesse período todo tem que ser restituído. Então, é disso 

que se trata esse meu requerimento 228. E gostaria de ter o apoio de todos os 

vereadores. O outro requerimento que está sendo destacado é o 229 que eu estou 

pedindo os números de EPI que a Prefeitura disponibilizou para a Educação, agora que 

nós estamos voltando no covid. Também estou pedindo informação sobre os... também 

sobre o covid. Aqui o outro: ‘disponibiliza a quantidade de servidores que foram testados 

no retorno’ agora do covid. Então também é em relação ao covid. Esse é da vereadora 

Juliana. Deixa eu ler direitinho: ‘Requer que seja oficializado ao Poder Executivo 

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

servidores públicos que foram testados quando do retorno das atividades educacionais e 

se há um plano para o governo testar, com frequência, possíveis os positivos ao Covid-19 

que estão nas unidades escolares no âmbito do Município. Esse é um requerimento da 

Juliana que está sendo destacado. O outro também aqui que eu... o 230, é da vereadora 

Juliana: ‘que seja oficializado o Poder Executivo Municipal de São José dos Campos para 

que informe e disponibilize qual será o protocolo a ser seguido aos alunos e servidores 

públicos caso ocorra a infecção ao Covid-19’. Também foi destacado. O outro, 232, da 

vereadora Juliana: ‘Requer que seja oficializado o Poder Executivo de São José para que 

informe e disponibilize se os funcionários contratados para executarem os serviços de 
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limpeza e alimentação se foram testados do Covid-19 e quanto do retorno.’ E o último da 

Juliana que também foi destacado: ‘Requer que seja oficializado o Poder Executivo de 

São José para que informe e disponibilize como estão sendo realizados os atendimentos 

no IMI Flávio Lenzi, na Vila Tatetuba haja visto que a unidade escolar está passando por 

uma reforma e, aparentemente, não vem oferecendo às crianças refeitório ou a utilização 

do parque de maneira adequada’. Esse é o último destaque da vereadora. Então, foi 

destacado vários requerimentos. Peço aos vereadores que votem para que essas 

informações venham para a Câmara Municipal porque vindo à Câmara não é uma 

informação à vereadora que solicitou. Ele fica nos anais dessa Casa, no portal da 

Câmara, todos terão acesso a essas informações tão importante, que é relacionado ao 

covid. Muito obrigada! Eu gostaria aqui de registrar que como foram muitos requerimentos 

destacados, como nessa Câmara a gente abre mão da leitura da pauta, então por isso 

que eu quis aqui, para que todos tomem conhecimento, inclusive as autoras do projeto, 

que sou eu.” 

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

Juvenil Silvério.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, vossa excelência, como escravo do 

Regimento, tendo que cumprir rigorosamente o que está escrito no Regimento Interno, 

não existe encaminhamento e nem nada que fale sobre os requerimentos. Então, todos 

os requerimentos, indicações, que o nobre... os vereadores possam utilizar do Pinga-Fogo 

para que a sessão possa ser mais célere em benefício da população. Então, não tem 

problema destacar, não tem problema fazer referência a eles, mas que faça no local 

adequado, que é a tribuna Álvaro Gonçalves, do Pinga-Fogo.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Na verdade, eu até pensei 

– viu, vereador? – que era só um. Mas era bastante, né? Com... a vereadora Amélia.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, como são vários o destaque... Agora, 

todas as câmaras municipais... os vereadores podem assistir pela internet. A Câmara 

Municipal de Caçapava, o secretário lê todos os requerimentos que entram na pauta para 

que todos tenham ciência. Esta Câmara, no processo, como hoje, por exemplo, a pauta é 

enorme, abrem mão da leitura, né? Na nossa prática, da Câmara Municipal, as indicações 

nunca foram lidas, no acordo de lideranças, mas o restante da pauta elas eram lidas... os 

requerimentos. Requerimentos são posições políticas de cada vereador ou 

reivindicação...” 

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

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100330035003700340030003A00540052004100, 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)                                               16 

CMSJC-001 – 6ª Sessão Ordinária – 09.02.2021 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  09.02.2021 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Eu quero só terminar dizendo assim: se a gente não 

puder nem avisar quais são os destaques e pedir o apoio, eu acho que nós temos que 

fazer aqui... voltar a ler pelo menos os requerimentos para que a gente tome ciência. Por 

exemplo, eu tive que agora pedir um minuto ao presidente para ver todos esses números. 

Então, vereador Juvenil, você que é líder do Governo, as Câmaras Municipais de 

Taubaté, de Caçapava leem a pauta. Aqui, do ponto de vista regimental, na quinta-feira, a 

gente lê todos os projetos de entrada e que estão na pauta. Mas, se a gente deixar de ler 

isso vai... é o mínimo, né? Então, por isso eu faço aqui uma questão registrada porque se 

a gente não... se não pudermos ter ciência dos nossos requerimentos, então que a gente 

volte ao Regimento e faça a leitura dos requerimentos.” 

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

Juvenil Silvério.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, com respeito a todas as câmaras 

municipais do Brasil, elas têm o seu regimento, deve ser respeitado cada uma delas as 

suas especificidades. Aqui, em São José dos Campos, nós temos o Regimento Interno e 

é preciso que faça então... não tem problema a citação dos requerimentos, mas que faça 

no ambiente adequado, que é a Tribuna Álvaro Gonçalves, no Pinga-Fogo.” 

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

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

sessão. Com a palavra a vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, eu queria pedir um minuto de silêncio 

para o senhor Geraldo Pereira, filho do nosso amigo... pai do nosso amigo Élder e que 

infelizmente veio a falecer nesse domingo agora. Domingo não... acho que foi domingo. 

Também à Karine Luíza da Silva Santos, 23 anos, filha da professora Maria Castorina. 

Queria deixar aqui minha condolência para a Márcia Castorina porque há um mês atrás 

ela perdeu o marido de covid e hoje ela veio... ontem, aliás, veio a perder a filha também 

de covid. Então, queria aí deixar meus sinceros sentimentos para essa família. E também 

para o senhor Ângelo Dionísio da Silva, que faleceu... que é pai de uma amiga nossa lá 

do Jardim das Flores, pai da Ângela, e que faleceu agora, essa semana também, com 94 

anos.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador 
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Marcão da Academia.” 

O vereador MARCÃO DA ACADEMIA:- “Senhor presidente, também quero aqui fazer uma 

homenagem e pedir um minuto de silêncio ao senhor João Santana da Costa. Ele nasceu 

dia 26/07/1933 e faleceu dia 7 agora de fevereiro. Viúvo, casou-se novamente pela 

segunda vez há 20 anos com a dona Florípede, conhecida como Flor. Ele foi nascido em 

Paraibuna. Era funcionário público do Estado. Deixou 7 filhos: o Paulo (já falecido há 

cinco meses), Carlos Alberto, o Adilson, a Terezinha, o Anilson, a Silvinha, o Edmilson e a 

Ana Paula. Ele deixou 22 netos e 11 bisnetos. Era membro atuante da igreja da Paróquia 

Espírito Santo. E deixa muitos ensinamentos e muitas saudades para todos os amigos e 

familiares. Então quero aqui pedir essa homenagem, um minuto de silêncio para ele. Para 

toda família, que Deus conforte o coração! E nossos sentimentos.” 

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

José Luís.” 

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

público que nos acompanha pela TV Câmara e redes sociais! Senhor presidente, registrar 

novamente: nesse último domingo, a Paróquia Espírito Santo, a qual eu faço parte há 

uma longa data, realizou novamente, senhor presidente, o que nós chamamos lá de 

Coleta Mensal de Alimentos, que já vem aí durante toda essa pandemia. E, nesse final de 

semana, com a ajuda de todos os grupos, movimentos, se arrecadou quase seis 

toneladas de alimentos não perecíveis. Então, um ato de solidariedade gigantesco. E 

agradecer também a diversos grupos de motociclistas que estiveram lá percorrendo, 

senhores vereadores, as mais de 100 ruas do bairro do Satélite, passando de casa em 

casa e recolhendo os alimentos e levando lá na Paróquia Espírito Santo. Então, eu diria 

que talvez hoje, senhor presidente, é o maior ato de solidariedade que nós temos em São 

José dos Campos. Todo esse projeto é conduzido e animado pelo padre Rogério Felix, 

que é o pároco da Paróquia Espírito Santo. Então, aqui o agradecimento por esse ato de 

solidariedade e também a todo esse trabalho que a comunidade da Paróquia Espírito 

Santo vem fazendo em ajuda às famílias. Muito obrigado!” 

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

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

Passou-se ao processo de votação.  

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

sessões ordinárias realizadas nos dias: 28 de janeiro de 2021 – 3ª Sessão Ordinária; 2 de 

fevereiro de 2021 – 4ª Sessão Ordinária; 4 de fevereiro de 2021 – 5ª Sessão Ordinária. 
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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.” 

Às 18h54min iniciou-se o processo de votação.  

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

sessões ordinárias realizadas nos dias 28 de janeiro de 2021 e 2 e 4 de fevereiro de 

2021. 

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

sofreram destaque pelo vereador Juvenil Silvério, com exceção do Requerimento nº 239, 

retirado pelo autor. Vereadores favoráveis aos documentos permaneçam como estão, os 

contrários que se manifestem.” 

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

contrária. Retificando, senhor presidente...” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Só fazer aqui uma 

correção, vereador. Vou ler novamente, tá bom? Vamos lá. Em votação os requerimentos 

que sofreram destaque pelo vereador Juvenil Silvério, com exceção do Requerimento nº 

239, retirado pelo autor. Vereadores favoráveis aos documentos permaneçam como 

estão, os contrários que se manifestem.” 

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

documentos, senhor presidente.” 

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

rejeitados os documentos.”  

Em destaque a votação dos Requerimentos de nos 212/2021, 214/2021, 215/2021, 

216/2021, 222/2021, 226/2021, 227/2021, 229/2021, 230/2021, 231/2021, 232/2021, 

235/2021, 236/2021 e 237/2021, 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, 9 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 
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unanimidade.” 

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

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

Foi deferido de plano o Requerimento no 223/2021 constante do Processo no 1392/2021, 

de autoria da vereadora Dulce Rita, que justifica a ausência na sessão ordinária de 4 de 

fevereiro de 2021, conforme atestado médico. 

Os Requerimentos de nos 206/2021 constante do Processo nº 1220/2021, de autoria do 

vereador Walter Hayashi, e 239/2021 constante do Processo nº 1461/2021, de autoria do 

vereador Thomaz Henrique, foram retirados pelos autores.  

Às 18h55min encerrou-se o processo de votação. 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Então agora vamos dar 

sequência aqui ao Pinga-Fogo. Peço ao vereador, então, Lino Bispo que, por gentileza, 

assuma aqui os trabalhos da Mesa Diretora, por favor!” 

Neste momento, assume a presidência o vereador LINO BISPO, que dá continuidade aos 

trabalhos. 

O senhor presidente, vereador LINO BISPO:- “Fazer uso da palavra, por tempo de cinco 

minutos, o vereador José Cláudio.” 

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! Boa noite, senhor presidente, 

tudo bem? Boa noite todos aí! Vamos lá, falar mais um pouquinho aí sobre a pandemia, 

né? Trazer alguns alertas importantes. Epa! Ainda vou ficar bom nisso, viu?” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Alguns alertas importantes para a população: ‘Como 

devemos nos comportar às vésperas de uma vacina’. Nós estamos enfrentando a fase 

vermelha e passamos para a fase laranja. Enfrentamos a fase vermelha e mudamos para 

a fase laranja, estamos vacinando os idosos, os profissionais de saúde da nossa cidade, 

mas é muito importante que nós não perdemos a noção de respeito e cuidado com essa 

pandemia. Os números melhoraram, mas é muito importante nós termos muito cuidado e 

continuarmos com todos os cuidados, como a máscara, o álcool gel, o distanciamento. 

Todos nós queremos o comércio... Opa! Acho que é melhor você comandar daí mesmo, é 

melhor. Pode. É, não está indo. Pode colocar o próximo. Isso. Próximo. Próximo. Próximo. 

Aí. Todos nós queremos o comércio aberto, é muito importante. Porque a saúde não é só 

a questão de cuidar da saúde, dos cuidados com o distanciamento. Mas também a 

economia tem que girar, as pessoas têm que sustentar a família, têm que continuar 

trabalhando. O comércio deve ser aberto e nós vereadores somos a favor da abertura do 

comércio, mas com responsabilidade e que todas as medidas de proteção sanitárias 

sejam cumpridas. Próximo. Não podemos cometer o mesmo erro do final de 2020. Na 

sessão passada, o Dr. Elton foi muito feliz na colocação dele sobre tudo que aconteceu 

em dezembro e em janeiro e que acabou explodindo aí no mês de janeiro, com todos os 

prontos-socorros lotados, os hospitais lotados. Então, fica esse alerta aqui para a 

esquerda, do Carnaval. Semana que vem seria o Carnaval. Nós sabemos que já foi 

abolido o Carnaval no nosso Estado e no nosso país, mas o problema é que nós, nós as 

autoridades, nós vamos cumprir essa determinação. O problema é se a população vai 

cumprir e se os fluxos vão deixar de existir, porque não adianta não ter os quatro dias de 

Carnaval, mas as pessoas continuarem saindo para a rua, indo nos bares, fazendo os 

fluxos, as festas. Aí o problema vai vir daqui 15 dias. Nós vamos ter uma eclosão e a volta 

do problema de janeiro agora no começo de março. Então é muito importante deixar essa 

noção. Não vamos repetir o mesmo erro do final do ano, do Natal, do Ano Novo, do 

começo de janeiro, que deu para a gente perceber o tamanho do problema que nós 

tivemos em janeiro. Se acontecer no Carnaval da população não colaborar, daqui a... de 

15 dias após a data da terça-feira de Carnaval, vocês vão ver como que vai ficar a saúde 

na nossa cidade. Próximo. As sequelas do covid são desafio... Uma triste realidade para 
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quem viveu o drama da doença e agora enfrenta o problema das graves... das sequelas 

pós-covid. Próximo. Pode passar o próximo. Isso. Algumas sequelas que nós temos, que 

a gente tem encontrado: tosse crônica, lesão nos alvéolos pulmonares, perda do paladar 

e olfato, miocardite. Miocardite é uma disfunção do músculo cardíaco, principalmente 

encontrado em jovens, e que tem preocupado bastante os nossos cardiologistas e que é 

uma forma de sequela bastante comum pós-covid. Síndrome de Guillain-Barré. Essa é 

uma síndrome bastante preocupante, é uma síndrome neurológica e que ela atinge 

primeiro os membros inferiores, a pessoa vai perdendo as forças nas pernas, isso vai 

subindo para os braços e pode comprometer o sistema respiratório. Então, essas são 

síndromes muito grave pós-covid. Próximo. E uma coisa importante que eu tenho notado: 

uma funcionária nossa, do sistema Unimed, chamada Tânia Cereja – que todos nós 

temos... os profissionais de saúde são os nossos heróis – ela está tendo muito problema 

com o seu recebimento do INSS. Então, como esses profissionais estão sendo orientados 

e tratados? O INSS está sendo célere com o caso desses profissionais afastados? Esse 

caso dessa... Desculpa, viu, presidente? Estourar um pouquinho o tempo. Mas, o caso 

dessa funcionária, ela está tendo muito problema no recebimento. É uma técnica de 

enfermagem, está vivendo de favores, está vivendo de doação de cesta básica. É isso 

que nós esperamos para os nossos heróis, para os enfermeiros, para os técnicos de 

enfermagem, que são aqueles que ficaram na frente realmente ali do paciente e doaram a 

sua vida para a população? Próximo. Próximo, acho que é o último, né? Tá bom. Muito 

obrigado, presidente! Desculpa passar um pouquinho o tempo. Fiquem com Deus!” 

O senhor presidente, vereador LINO BISPO:- “Muito bem, vereador José Cláudio! O 

senhor tem, com certeza, a prerrogativa de passar um pouco do tempo porque vossa 

excelência trouxe um assunto importante para se colocar. Convoco para fazer uso da 

palavra, pelo tempo de dez minutos, o vereador Thomaz Henrique, do Partido NOVO.” 

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! Presidente Lino 

agora. Boa noite, vereadores, servidores da Casa, pessoas que nos assistem pelas redes 

sociais, pela TV Câmara! Primeiro, agradecer aos vereadores pela aprovação da nossa 

moção de repúdio à Apeoesp, o sindicato dos professores no Estado de São Paulo, que 

suscitou uma greve fracassada contra a volta às aulas. Felizmente, os professores, os 

bons professores que são maioria, não aderiram a esta greve e nossas crianças podem 

voltar, em todo o Estado, mas também em São José dos Campos, às aulas. Então, 

agradecer aos vereadores que se posicionaram, essa Casa que se posicionou contra 

essa atitude de uma minoria que está cansada de atrapalhar a educação no Estado de 

São Paulo e também em São José dos Campos. Falar um pouco também alguns temas 

que eu trago hoje, temas que estão relacionados à pandemia. Problemas que a pandemia 

nos legou, nos trouxe. Segunda-feira, eu recebi em meu gabinete... inclusive, quero 

agradecer ao presidente Robertinho que permitiu que eu os recebesse. A gente sabe que 

a Casa está muito restrito o acesso aqui por conta do vírus, da pandemia. Mas foi um 

pedido desses músicos por conta da situação deles nessa fase laranja. Ao contrário do 

que preconiza o Plano São Paulo, o prefeito infelizmente manteve a proibição dos 

músicos de se apresentarem em nossa cidade nos bares e nos restaurantes. Infelizmente 

essa medida, que eu... como eu comentei no Twitter, arbitrária, anticientífica... Afinal, 

impedir músicos de trabalharem, né? Não é um hobby, não é um lazer. É trabalho. Eles 

são profissionais. Impedir esses músicos de se apresentarem não ajuda em nada, não há 

nenhuma comprovação, nenhuma base para esse tipo de proibição, para que esses 

profissionais não possam trabalhar. Até entendo a preocupação do prefeito, a boa 

intenção em acreditar que... né, o músico ele alegra o ambiente. Às vezes a gente fala: 

‘Puxa, alguém vai ficar em pé, etc. Mas a gente não pode culpabilizar o músico por isso. A 

gente tem que responsabilizar o dono do estabelecimento, que é responsável por manter 

os 40% que a fase permite; a gente precisa cobrar da fiscalização, dos órgãos de 

fiscalização para que essa obrigação do decreto por conta da pandemia seja cumprido. 

Mas sem impedir que os músicos possam trabalhar e se apresentar. Então eu recebi 

esses representantes dos músicos. Nós fizemos a quatro, a cinco mãos, um ofício ao 

prefeito para que ele reveja este equívoco de impedir a apresentação desses profissionais 

que estão tendo que ir para outras cidades, cidades vizinhas, no litoral, etc., para 

conseguir trabalhar e levar o pão para sua casa, né? Muita gente acha que músico é 

hobby, o cara vai lá tirar um lazer, e não é. Eles dedicam muito tempo, muito esforço para 

fazer esse trabalho, gastam com equipamentos de som e estão impedidos de trabalhar 
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por uma decisão ruim, equivocada do prefeito, que eu acredito que possa ser corrigida o 

mais rápido possível para que eles possam voltar ao trabalho. Outro tema que eu trago, 

uma preocupação que nós já fizemos uma indicação ao prefeito, é acerca do ônibus em 

São José dos Campos. Logo no início da pandemia, a gestão decidiu por diminuir as 

linhas de ônibus em nossa cidade. E isso já não faz mais sentido nenhum. Ao contrário, 

acaba aumentando as lotações nas linhas remanescentes, mais pessoas aglomeradas. 

Então, a gente pediu à Prefeitura que aumente, que amplie essas linhas. E se não for 

possível por conta dos custos que isso seria imposto ao erário, que ao menos tivesse a 

possibilidade, nesse período, que a livre iniciativa, que a livre concorrência possa atuar no 

setor e atender pessoas que precisam fazer esse deslocamento e, por conta dessa 

redução de linhas, encontram cada vez menos horários e ônibus cada vez mais lotados. 

Uma outra indicação que a gente trouxe hoje para conhecimento dos vereadores são das 

quadras society. Tem pedido muito a nossa ajuda nos últimos... quase um ano que eles 

estão parados, né? O Renato Santiago, por exemplo, que é professor aí de educação 

física, sabe que esses profissionais estão preparados para fazer o trabalho nessas 

quadras society, que esses ambientes são ambientes de esporte, gente, lugares onde as 

pessoas fazem essa prática que é importante para melhorar o organismo, para combater 

o covid, né? Então, a gente pede um socorro, uma solidariedade da Prefeitura para que 

esses profissionais possam voltar o mais rápido possível. Muitas pessoas também vivem 

dessas funções e precisam voltar ao trabalho em nossa cidade o mais urgente possível. 

Afinal, quadra society definitivamente não é aonde se propaga o covid. E, por fim, 

vereadores, pedir uma atenção de vocês à resolução da Mesa que tem sido tramitada 

nessa Casa, que a imprensa inclusive tem falado sobre o tal do vapt vupt. Nós vamos ter 

uma proposição para mudar a resolução da Mesa e encurtar aí os prazos de emendas e 

também os prazos para que a sociedade civil tome conhecimento. Eu, particularmente, 

acho que como está hoje é o bastante, é o suficiente, que nós não deveríamos alterar 

esse prazo de emenda para que todos os vereadores tivessem tempo de discutir, fazer as 

suas emendas, dar sua contribuição, mas entendo a alegação da mesa que fala sobre dar 

celeridade a projetos que sejam bons para sociedade joseense. Hoje a gente tem a 

tecnologia como aliada para que a gente possa se informar cada vez mais rápido. No 

entanto, eu fiz quatro emendas a essa resolução da Mesa para que essa coisa de vapt 

vupt que fica aparecendo no jornal, que pega mal para essa Casa, não pareça que a 

gente quer diminuir o prazo de emenda para aprovar coisas que são impopulares. Não! 

Que seja, se realmente acontecer dessa maneira... mais uma vez eu acredito que deveria 
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ser mantido o prazo como está. Mas, se for feito, que a gente impeça claramente alguns 

casos de vir em rito de urgência nessa Casa e ser aprovado com esse prazo de emenda 

mais curto. Como, por exemplo, aumento de impostos. Chega um projeto do Executivo 

para aumentar IPTU. Isso já vai entrar na pauta, muito rapidamente vai ser votado? Não 

vai ser bom para essa Casa a gente ficar escutando que ‘Ah, vapt vupt para aprovar 

aumento de impostos’. Subsídio do prefeito ou mesmo de vereadores. Eu creio que isso 

não está em pauta, mas, e se em algum momento dessa legislatura ou de outra, porque o 

Regimento ele perdura, a gente vê... traga... chegue essa discussão aqui à Câmara? Nós 

vamos fazer com um prazo de emenda ainda mais encurtado – ‘vapt, vupt’, como a mídia 

fala – de um aumento de salário, de um aumento de subsídio dos vereadores ou do 

próprio prefeito? E também mudanças, é claro, na Lei Orgânica do Município e no próprio 

Regimento, que é uma coisa importante para o bom andamento da Casa. Portanto, eu 

peço aos senhores essa sensibilidade. Eu entendo a preocupação da Mesa ao trazer 

essa resolução, mas eu também alerto os senhores que essas emendas visam pontuar 

algumas coisas para que não seja mal-entendido, pela mídia e pela sociedade, essa 

mudança no prazo de emenda para que não falem que os vereadores dessa Casa 

querem aprovar tudo correndo. Eu acredito que não é o caso. Portanto, se... Peço, 

primeiro, que a gente não aprove essa mudança de prazo. A forma como está os prazos 

já atende aos vereadores, mas que se acontecer, que a gente exclua algumas situações 

para que o povo não fique desconfiado que tem intenções ruins nesse vapt vupt aí. É isso. 

Muito obrigado!” 

O senhor presidente, vereador LINO BISPO:- “Questão de ordem, vereadora Amélia 

Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI, Q. O.:- “Gostaria de registrar meu voto contrário à Moção nº 

7. Ela não estava na pauta, ela foi incluída na pauta agora. Então, eu não tive ciência. 

Então, registrar aqui o meu voto contrário, por favor!” 

O senhor presidente, vereador LINO BISPO:- “Vereadora, já foi aprovado contando com o 

vosso voto e já encerrou o prazo de votação. Portanto, você voltar atrás na votação, 

regimentalmente não é possível.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI, Q. O.:- “Questão de ordem, senhor presidente. Essa é uma 

questão que, do ponto de vista regimental, eu acho que eu vou trabalhar aqui, vereador 

Zé Luís, para que a pauta... só um minuto.” 

O senhor presidente, vereador LINO BISPO:- “Vereadora, a senhora também insere 

bastante documento de última hora.” 
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A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Não. Eu gostaria... Não, insiro bastante, mas eu acho que 

é importante... só queria levantar aqui que a pauta para a leitura, sem ser as indicações, 

são quatro folhas. Então, olha aqui, da página 34 até a página 36 são 4 páginas. Daria 

para a gente ler, porque aqui são as posições políticas. Eu, por exemplo, vou fazer, para a 

semana que vem, apoiando os 41 anos do meu partido e tudo mais. Faço requerimento 

sobre as mulheres, como aqui tem requerimentos contra atitude, como eu fiz aqui, 

apoiando os servidores públicos. Então, essas páginas se elas fossem lidas, todos os 

vereadores saberiam o que está registrando cada vereador. Então... independente da 

indicação. Olha, para o munícipe que está acompanhando, tudo isso é trabalho da 

Câmara. Essa Casa trabalha. Para ler todas as indicações não é necessária, mas voltar 

ao que a gente fazia antes é fundamental. E uma outra questão é as inclusões. Se no 

mínimo a gente ler as moções que estão incluindo, você tem noção. Então, como a gente 

abre mão, tem sido isso nosso rito... mas a Câmara fica suspensa. Então...” 

O senhor presidente, vereador LINO BISPO:- “Vereadora, eu sugiro...” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “É importante para a transparência dessa Casa e para o 

acompanhamento essas mudanças. Então, por isso, fica aqui o meu registo, vou ligar 

agora para o Gilmar. É regimental, sei disso, mas tem o meu voto contrário. Mas essa é 

uma mudança que eu gostaria de mudar nos procedimentos do dia a dia aqui da Casa.”  

O senhor presidente, vereador LINO BISPO:- “Muito bem, vereadora. Questão de ordem, 

vereador José Cláudio.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO, Q. O.:- “Só pegando a deixa da questão das quadras de 

futebol society, as quadras de tênis... Hoje, eu recebi um comunicado num grupo de 

pessoas que praticam tênis que as quadras foram fechadas, principalmente lá no Ribeirão 

Vermelho, e a gente está fazendo um requerimento aí para que seja revisto. Parece que 

na fase laranja isso não é possível. Mas, se nós vamos liberar a prática do futebol, a qual 

eu pratico e eu gosto também, o tênis você tem menos contato físico. Então seria um 

pedido meu e nós vamos estar reencaminhando esse requerimento. A questão que a 

vereadora colocou, realmente tem algumas coisas aí que... essa última pauta que foi 

colocada... foi colocada aí... Não quero criar polêmica com ninguém aqui dentro, mas, 

sinceridade, eu não sabia nem que ela tinha sido incluída. Eu, o vereador Zé Luís, o 

vereador Renato nem... entendeu? Então, acho que as coisas não pode ser tão... já que 

está se falando em vapt vupt, tem alguns vapt vupt também que a gente passa 

desapercebido, tá? E a questão do vapt vupt aí também é muito importante ser colocado 

para as pessoas que de repente joga isso para o colo da bancada do governo ou da 
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bancada do PSDB e não é bem assim, não. Nós iríamos e vamos conversar sobre isso, 

né, se isso daí realmente for para votação, e tem a minha posição contrária. Ninguém 

aqui é ‘amém’, não. A gente tem neurônio para pensar e responder as coisas, tá bom? 

Obrigado!” 

O senhor presidente, vereador LINO BISPO:- “Muito bem, vereador. Questão de ordem, 

vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA, Q. O.:- “Eu queria também deixar aqui a maneira que foi 

incluída essa moção de repúdio aí, porque realmente eu também não tinha conhecimento 

que ela estava inserida na pauta. E também eu acho que nós temos que respeitar os 

professores do Estado e também todas as suas entidades. Não é porque o professor do 

Estado não quer começar dar aula, isso ou aquilo, que tem que ser levado aqui debaixo 

do tapete. Poderia ter sido feito, que eu ia votar contra, porque eu acho que nós temos 

que respeitar todas as categorias, porque todas as categorias estão sofrendo muito nesse 

momento. E mesmo porque o Estado não tem todo o aparato necessário para dar 

segurança aos seus professores e alunos, e seus alunos geralmente são os mais 

prejudicados que já vêm de uma escola com menos recursos. Então, também queria 

deixar aqui a minha indignação do jeito que foi votado esse requerimento.” 

O senhor presidente, vereador LINO BISPO:- “Tá certo. Só peço que os senhores 

vereadores não façam discurso aí, mas que sejam realmente, na questão de ordem, 

sejam mais, vamos dizer assim, mais sucintos, tá bom? Vereador Thomaz Henrique.” 

O vereador THOMAZ HENRIQUE:- “Vereadores, só para esclarecer que a moção foi 

incluída pelo líder do Governo, tá? Foi o Juvenil que fez a inclusão. Então, assim, como 

fez a observação a Dulce, a Amélia, é claro que os vereadores aqui têm direito a se 

posicionar contra moções, requerimentos, indicações. Mas, realmente, da forma como 

tem sido feito, acaba gerando esse tipo de confusão, onde a própria Dulce, que é do 

PSDB, e a Amélia, que é do PT, concordam que não está sendo feita da maneira 

adequada. Então, o próprio líder do Governo colocou a moção, a moção foi votada e 

aprovada, então acho que a gente precisa realmente rever isso para que não aconteça 

novamente. E, assim, quanto à resolução, não atribuí nada à bancada ainda. Fico 

inclusive contente com o compromisso do Doutor José Cláudio de votar contra a 

resolução. Espero que seja a postura de toda a bancada também. Fico contente, não 

atribuí, mas é bom escutar que ele também está comprometido com o prazo de emenda 

correto. Parabéns, doutor!” 

O senhor presidente, vereador LINO BISPO:- “Muito bem, vereador. Pelo tempo 
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regimental de dez minutos, o vereador Renato Santiago.” 

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!” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

O vereador RENATO SANTIAGO:- “Vou ter que replicar sua frase. O Zé Luís falou que 

essa foto minha é de dez anos atrás, e a Amélia falou que tem muito Botox. Botox não, 

mas um Photoshop tem, né? Boa noite, caros colegas, amigos de Plenário! É muito bom 

estar aqui novamente nesta terça-feira. Gostaria de, antes de entrar no assunto principal 

que eu gostaria de explanar aqui, falar sobre alguns assuntos que foram temas dessa 

noite aqui no Plenário, né? O vereador Thomaz Henrique comentou a respeito da questão 

das quadras society, né? Realmente, o esporte ele é uma das ferramentas que nós temos 

de proteção ao cidadão, de aumento da imunidade, do controle do diabetes, da elevação 

da autoestima, da diminuição da depressão, do controle dos problemas cardiovasculares, 

que o Dr. José Cláudio aqui, como cardiologista, sabe muito bem. Então, o esporte ele é 

saúde, né? E nós temos que preconizar isto na cidade. O Fabião Zagueiro, meu colega e 

amigo aqui também, esportista, atleta e sabe muito bem disso, né? Então, as quadras 

society, desde que ela também atenda a todos os protocolos de segurança, não vejo 

motivos para que elas continuem fechadas. O que nós precisamos adequar, e o que é o 

que o prefeito está buscando, é como se fazer isso, como garantir a segurança. Hoje, nós 

já temos que as atividades individuais, com alunos, com trabalho de personal, ele pode 

ser executado nos campos society, nas escolinhas de futsal. Mas o que nós queremos 

mesmo é que a gente possa voltar de forma total para que esses comércios, vamos dizer 

assim, comércio esportivo das quadras society, eles voltem à sua plenitude para que 

esses comerciantes diminuam, pelo menos amenizem o prejuízo que eles vêm tendo aí 

ao longo de praticamente... ou mais de um ano de restrição. Falar também sobre a 

questão dos professores, né? Os professores, eles têm que ter voz ativa. Sou professor. 

Qualquer professor que tenha alguma demanda, estarei a favor, né, desde que seja 

dentro da legalidade. Então, é importante que saibamos antes de tudo que irá ser 

discutido aqui, votado, nesta noite, para que nós possamos ter ciência e, como a Dulce 

muito bem falou, para que nós possamos realmente saber da matéria e que possamos 

emitir verdadeiramente a nossa opinião. Sobre a questão, né, dita popularmente aí, do 

projeto de mudança do nosso Regimento, do nosso vapt vupt, eu acho que a gente tem 

que ter um grande bom senso nessa questão. Algumas questões, elas precisam de uma 

maior celeridade, mas algumas questões realmente têm que haver um tempo maior para 

debate, participação da comunidade, participação dos colegas vereadores. Porque em 

algumas questões nós perdemos até o timing da situação, né? Por exemplo, estávamos 
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numa fase vermelha algumas semanas atrás, onde poderíamos ter protocolado alguns 

projetos de lei para que tivesse maior celeridade, né, projetos que não influenciariam, que 

não precisariam de tanta discussão popular, que beneficiaria a população de forma geral, 

e pelos prazos estabelecidos hoje... hoje nós já estamos na fase laranja e esses projetos 

não foram nem para votação ainda. Então, eu acho que é uma questão de bom senso: 

projetos que precisam de uma maior discussão, que existem apelo popular, que ele 

continue no seu rito normal; e aqueles processos que podem ter uma maior celeridade, 

que eles também aconteçam dessa forma. Gostaria de falar hoje um assunto que me 

deixa muito feliz e muito contente que aconteceu no dia de ontem: a volta às aulas, né? 

Estive numa grande Emef – Escola Municipal de Ensino Fundamental Dosulina Chenque 

Chaves de Andrade, ali no Altos de Santana, da minha querida diretora Irene, que realiza 

um grande trabalho naquela escola, um trabalho gigantesco, e que toca aquela escola 

com maestria, né? Tivemos a volta às aulas. Deixa eu ver se está passando direitinho. 

Mãe da Dulce? Dulce, não sabia. Então, por isso que essa escola é boa, Dulce, porque 

ela tem o nome da sua mãe. É uma ótima escola, e a Irene ela faz um trabalho lá, faz jus 

ao nome da senhora sua mãe. Parabéns! Deixa eu apertar aqui que não está passando. 

Foi. Então, hoje... no dia de ontem, como está acontecendo e acontecerá durante toda 

essa semana com todos os... Eu acho que pulou uma. Não. Com todos os protocolos de 

segurança, né? O tapete sanitizantes, que eu mostrei na semana passada. Todos os 

professores incentivando e cobrando que os alunos higienizem as mãos com álcool-gel. 

Todos os alunos de máscara. As máscaras sendo trocadas a cada duas horas. Os 

professores com máscaras e com face shield, né? Os alunos respeitando todo o 

distanciamento social. E ali nós vemos a nossa querida diretora, a Irene, acompanhando 

os seus alunos muito de perto, como ela sempre faz, e como ela trata e cuida dessa 

escola: com muita proximidade, com muito carinho, com muito amor, com esses alunos, 

né? Aí, também, a gente mostra a alegria dos alunos, o cumprimento deles, a volta do 

bem-estar desses meninos. A questão da interação social entre esses alunos é de 

extrema importância. As aulas, as turmas, as salas de aula com o espaçamento correto. 

Os profissionais, professores respeitando, os alunos também respeitando, o 

distanciamento entre eles. Então, as aulas voltando com total segurança, né? E uma 

coisa muito importante que nós tivemos aí e percebemos muito nessa segunda-feira foi a 

alegria dos alunos, a alegria de estar de volta com os seus colegas, de estar de volta ao 

ambiente escolar, recebendo os materiais pedagógicos que foram entregues pela 

Prefeitura na data correta, no início das aulas. Todos os alunos recebendo os cadernos, 
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os lápis. Aqueles que estão em casa também fazendo as aulas online; o material já está 

disponível para que esses alunos retirem também. E uma coisa muito importante, 

pessoal: as famílias. A Irene, ela teve uma sacada extremamente importante: ela colocou 

bilhetinhos dos pais desses alunos para os alunos que estavam voltando à escola. Então, 

bilhetes de incentivo para que os alunos superem esse momento difícil, mas que eles 

saibam que eles têm dentro de casa a retaguarda da família como segurança. E, para 

encerrar, presidente, gostaria de comentar o caso da Yasmin. A Yasmin, uma aluna de 12 

anos, aluna do sétimo ano. Ela coloca o despertador às 7 horas da manhã... desculpa, às 

6 horas da manhã, e na segunda-feira, às 5 horas da manhã, ela já estava acordada sem 

que precisasse do auxílio do despertador. Hoje, ela está no sétimo ano também lá da 

Emef Dosulina, no Altos de Santana. E ela estava imensamente contente, feliz, por estar 

de volta à escola, por estar de volta ao seu ambiente, aos seus amigos e, principalmente, 

por estar em um ambiente seguro, mesmo em meio a essa pandemia. Então, parabéns à 

Prefeitura, ao secretário Jhonis, ao secretário adjunto Márcio Catalani, que fazem um 

grande trabalho de reestruturação e de manutenção nessas escolas, nesse período de 

pandemia. Obrigado, presidente!” 

O senhor presidente, vereador LINO BISPO:- “Obrigado, vereador Renato Santiago! Muito 

coerente no tempo. Britanicamente, aquém daquilo que vossa excelência tinha direito. 

Questão de ordem, vereador Petiti da Farmácia. Ele estava...” 

O vereador FERNANDO PETITI, Q. O.:- “Boa noite, presidente Lino! Boa noite aos 

demais vereadores, também a todos os funcionários da Casa! O que me traz ao 

microfone aqui é justamente o nosso projeto que ficou popularmente conhecido como vapt 

vupt, né? Ontem, eu fui procurado por diversos munícipes, pessoas que estavam 

preocupadas com esse projeto. E já também coloquei a minha opinião de ser contrário ao 

projeto, que eu acredito que a gente perde a prerrogativa de discussão. Quando você 

acelera um pouco para você ter a oportunidade de apresentar emendas, sendo que você 

tem o projeto na quinta–feira, depois até terça-feira, pegando sábado e domingo, 

acumulando vários projetos... Vão chegar projetos polêmicos na Casa, projetos grandes. 

Então, a gente tem que ter essa prerrogativa da boa discussão, para que a gente possa 

melhorar o projeto, alterar, para o projeto cada vez ficar melhor. Então, eu já me coloquei 

contrário, né? O público que veio procurar também hoje no gabinete, recebi um papel que 

eu já me coloquei contrário. Acredito que a Casa tem que manter esse prazo e até 

poderia ser um prazo maior para que a gente pudesse ter mais tempo de discussão, mas 

diminuir... diminuir... É, como era antes, bem lembrado. Outras gestões, o tempo era 
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maior. Diminuição de prazo, acho que a gente acaba com uma prerrogativa que a gente 

tem, e não é justo com a Casa.” 

O senhor presidente, vereador LINO BISPO:- “Muito bem. Vereador José Cláudio.” 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Então, presidente, que eu estava conversando com a 

vereadora Amélia, um assessor dela que nós cuidamos lá no Hospital Santos Dumont, 

com quadro de Covid. Um dos projetos que a gente enviou, um projeto de lei, que nós 

pedíamos que em São José dos Campos fosse dado prioridade para os pacientes com 

comorbidades. Óbvio, os idosos, os profissionais de saúde sejam respeitados, mas os 

casos das comorbidades, principalmente os pacientes cardiopatas, diabéticos, na minha 

opinião, nós devemos levar em consideração para que essas pessoas sejam privilegiadas 

dentro da nossa cidade, porque isso é o que fala a ciência: a gente privilegiar os 

pacientes com comorbidades.”  

O senhor presidente, vereador LINO BISPO:- “Questão de ordem, vereadora Amélia 

Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI, Q. O.:- “Senhor presidente, para falar também do vapt vupt. 

Estava mostrando aqui para os vereadores que se o projeto, no final do ano, ele entrar 

para leitura no dia 7 de outubro... Nós temos o feriado dia 12. Se esta lei vigorar – eu 

tenho certeza que não vai, pelos posicionamentos dos vereadores –, nós teríamos, olha, 

dia 8, dia 9, dia 10, dia 11, dia 12. O dia do feriado, Dia de Nossa Senhora, é o dia que a 

gente tem que fazer as emendas. Então, ou a Câmara ou os vereadores vão ter que 

suspender. E nós sabemos que, do ponto de vista legislativo, isso pode não acontecer 

esse ano, mas o ano que vem um feriado venha um pacote, e aí a gente não vai ter 

tempo para estudar. Então, e o projeto estaria pronto – só para concluir, vereador Lino 

Bispo – no dia 14. Então, nós teríamos aí, infelizmente, no feriado o prazo de emenda. E 

no dia... no dia 14. Também, se fosse no feriado – só para concluir – do dia 1º de 

novembro, nós teremos o prazo de emenda vencido pelos vereadores no dia 2 de 

novembro. Então, no dia 4, já estaria para voto. Então, eu acho que isso é um retrocesso, 

é uma ditadura e um golpe para a população que quer discutir e participar do processo 

legislativo. E mais do que isso: é não ter vereadores. Porque aí a homologação do 

processo, nem conseguir ler, seria... precisaria... é só fechar a Casa. Muito obrigada!”  

O senhor presidente, vereador LINO BISPO:- “Muito bem, vereadora. E vossa excelência 

tem, pelo prazo regimental, cinco minutos para fazer uso da tribuna. Questão de ordem – 

pode ser, Amélia? –, vereador Fabião Zagueiro.” 

O vereador FABIÃO ZAGUEIRO, Q. O.:- “Boa noite, senhor presidente! Boa noite, 
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amigos, colegas vereadores! Eu, como esportista, não poderia deixar de apoiar os 

proprietários de quadra sintética, né? São geradores de emprego aqui na nossa cidade, 

estão passando grandes dificuldades. Temos vários amigos – né, Renato? – que nos 

procuram aqui diariamente tentando que a gente arrume uma solução para ajudá-los, 

como lá o Carlos Alberto, que é o Guri, o Washington, o Tanaka, e assim vai. Então, 

estamos à disposição aqui. Acho que está na hora de pensarmos numa maneira de 

tentarmos ajudar a esses colegas nossos aqui que... são geradores de emprego, que 

precisam trabalhar também.” 

O senhor presidente, vereador LINO BISPO:- “Muito bem, vereador. Com a palavra a 

vereadora Amélia Naomi.” 

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 Amélia Naomi, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 
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Na tribuna, a vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente Lino Bispo, gostaria de 

colocar aqui a postagem.” 

Neste momento passou-se à apresentação de slides. 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “É uma vitória importante do sindicato e dos servidores 

públicos municipais em relação aos aposentados. Teve uma liminar que derrubou a pior 

reforma da Previdência do Brasil. Então, ali está a foto dos trabalhadores que vieram aqui 

em dezembro. Esse projeto entrou em dezembro, na última semana, e, com a 

mobilização, nós conseguimos inclusive mudar o projeto, porque o projeto ele colocava 

em dois artigos também a questão da... retirava dos aposentados a questão do gatilho e 

também o décimo terceiro. Então, foi uma vitória parcial, mas ainda é a pior reforma do 

Brasil. Mas, esses dois artigos, com a pressão e com a mobilização, eles conseguiram 

modificar. Então quero aqui cumprimentar a todos que lutaram, os aposentados que 

acompanharam, que estão aí na ativa. A Doralice estava aqui fora hoje, preocupada 

também com o projeto do vapt vupt. Ela veio aqui porque nós não queremos que os 

trabalhadores da Prefeitura, os aposentados, tenham outro golpe. Pode passar. Então, 

está aqui o meu requerimento que eu registrei, que saiu no jornal OVale, que o sindicato 

quer o ressarcimento. Já falei aqui nessa tribuna, infelizmente, foi rejeitado esse 

requerimento, mas nós apoiamos a iniciativa do sindicato... Pode passar. ...e dos 

trabalhadores. A pior reforma da previdência. Santos, São Bernardo, Jacareí e São Paulo, 

esses três municípios têm de comum que lá nesses municípios nenhum deles confiscou 

14% daqueles que ganham menos que o teto, abaixo do teto do INSS. Pode passar. A 

mudança da isenção atinge 60%. Então, aqui é importante ressaltar: 60% da Prefeitura 

ganha no entorno de R$3.000,00. Isso é público. Para os vereadores aí que contestam, 

olha no site do Instituto, faça a conta. Então, olha aqui, infelizmente dos que ganham, 

60% foram atingidos pela reforma do prefeito Felício. Pode passar. Aqui eu queria 

também homenagear e... fiz um requerimento... vou fazer uma moção a semana que vem. 

O climatologista Carlos Nobre e o físico Ricardo Galvão, que receberam o prêmio 

internacional de ciência, né? Então, os nossos registros. O nosso orgulho dos nossos 

cientistas de São José e do Inpe, que infelizmente o governo Bolsonaro demitiu, mas foi 

reconhecido internacionalmente. Então, essa é a nossa fala. Pode passar. Aqui, está aqui 

os dados do... o cientista contra o autoritarismo, contra o governo Bolsonaro. Em julho de 

2019, Ricardo Galvão ganhou destaque no noticiário ao enfrentar Bolsonaro depois de 

inúmeros ataques. O presidente não queria que o Inpe, o Instituto Nacional de Pesquisas, 

dirigido por esse cientista desde 1970, divulgasse os dados de monitoramento do 
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desmatamento da Amazônia, pois revelam o aumento expressivo da destruição do bioma, 

de 88% em comparação ao ano anterior. Pode passar. Carlos Nobre: um cientista 

dedicado à Amazônia. É um cientista sênior do Instituto Avançado da Universidade da 

USP, é conhecido por seu trabalho em relação à Amazônia, como consequência das 

mudanças climáticas e ao desmatamento. O cientista ainda lidera a iniciativa Amazônia 

4.0, que busca desenvolver uma bioeconomia sustentável para toda a região. Então, aqui 

é o nosso registro, dessa Casa. Na semana que vem farei uma moção para que seja 

votado por unanimidade, mas, como essa notícia saiu ontem, quero dizer que é um 

orgulho muito grande para nós joseenses ter esses dois representantes reconhecidos 

internacionalmente. Fora Bolsonaro!” 

O senhor presidente, vereador LINO BISPO:- “Vereadora Amélia Naomi, parabéns, foi 

britanicamente, ali, rigorosa com o tempo! Deu tempo até de falar um grito de guerra, né? 

Passaremos a um minuto de silêncio, a pedido dos vereadores Walter Hayashi, Dulce 

Rita, Marcão da Academia, pelo passamento dos senhores Maria Makiko Kimura, 

Yoshimiko Yoshida... Yoshiko Yoshida, Soroiama Todashiko, Geraldo Pereira, Karine 

Luíza da Silva Santos, Ângelo Donizete da Silva e João Santana da Costa.” 

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

póstuma à memória da senhora Maria Makiko Kimura, Yoshiko Yoshida e Karine Luíza da 

Silva Santos e dos senhores Tadahiko Koyama, Geraldo Pereira, Ângelo Dionísio da Silva 

e João Santana da Costa.” 

O senhor presidente, vereador LINO BISPO:- “Nada mais havendo a tratar, está 

encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos!” 

Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente, vereador LINO BISPO, declarou 

encerrada a presente sessão ordinária, o que se deu às 19h43min.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

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