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Aberta a sessão, às 16h28min, o senhor secretário, vereador Marcelo Garcia, procede à 

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

ROBERTINHO DA PADARIA (CIDADANIA), THOMAZ HENRIQUE (NOVO), RENATO 

SANTIAGO (PSDB), JUVENIL SILVÉRIO (PSDB), ZÉ LUÍS (PSD), DR. JOSÉ CLÁUDIO 

(PSDB), ROBERTO CHAGAS (PL), JUNIOR DA FARMÁCIA (PSL), JULIANA FRAGA 

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

MARCELO GARCIA (PTB), FERNANDO PETITI (MDB), DR. ELTON (MDB), MILTON 

VIEIRA FILHO (REPUBLICANOS), FABIÃO ZAGUEIRO (SOLIDARIEDADE), DULCE 

RITA (PSDB) e AMÉLIA NAOMI (PT). 

 

 

Às 16h29min, 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, moção, 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. Com a palavra o vereador Juvenil Silvério.” 

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

pedidos: votação em bloco dos processos e inclusão de diversos documentos: Indicações 

3760, 3761. E destaque nos seguintes documentos: Requerimentos 805, 808 e 814, 

senhor presidente.” 

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

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

contrários que se manifestem.” 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100350033003500340036003A00540052004100, 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)                                      2 

CMSJC-001 – 33ª Sessão Ordinária – 18.05.2021 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  18.05.2021 

O senhor secretário, vereador MARCELO GARCIA:- “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 de nos 3760/2021 

constante do Processo no 6350/2021, de autoria do vereador Walter Hayashi, que solicita 

instalação de abrigo, bebedouro e banheiros químicos no Largo São Benedito, mais 

precisamente na área que dá acesso à Caixa Econômica Federal, localizada na avenida 

Nelson D’Ávila, no 40 – Centro; e 3761/2021 constante do Processo no 6351/2021, de 

autoria do vereador Lino Bispo, que solicita à Sabesp providências imediatas no sentido 

de conter vazamento de água no cruzamento das avenidas Fusanobu Yokota e José 

César de Souza – Jardim Terras do Sul; e, ainda, o pedido de destaque na votação dos 

Requerimentos de nos 805/2021 constante do Processo no 6294/2021, de autoria da 

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

informações sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19 no município; 808/2021 

constante do Processo no 6302/2021, de autoria da vereadora Amélia Naomi, que solicita 

à Prefeitura Municipal de São José dos Campos informações sobre a autorização para 

operação de 30 ônibus, ano 2018, por parte das empresas Maringá e Joseense; e 

814/2021 constante do Processo no 6322/2021, de autoria do vereador Thomaz Henrique, 

que solicita à Prefeitura informações relativas aos dados da evasão escolar no município. 

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

Passaremos 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: 11 de maio de 2021 – 31ª Sessão Ordinária; 13 

de maio de 2021 – 32ª Sessão Ordinária. Vereadores favoráveis permaneçam como 

estão, os contrários se manifestem.”  

O senhor secretário, vereador MARCELO GARCIA:- “Nenhuma manifestação contrária.”  

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

unanimidade.” 

Às 16h31min iniciou-se o processo de votação. 

Submetidas à apreciação do Plenário foram aprovadas por unanimidade as atas das 
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sessões ordinárias realizadas nos dias 11 e 13 de maio de 2021. 

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

Amélia? Com a palavra a vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Senhor presidente, hoje começou a vacinação dos 

motoristas. Mas uma desorganização total! Cento e cinquenta vacinas. São mil e 

quinhentas... vacinaram de manhã no Cefe, sendo que o pessoal trabalha. Então hoje 

meu telefone não parou de tocar, porque os trabalhadores da Maringá, da Saens Peña, 

que trabalha depois das duas... depois do meio-dia queriam saber onde iam vacinar. 

Então é importante que nesse processo da vacinação seja feita nas garagens, né? Em 

todas as UBSs têm uma equipe que pode fazer para não aglomerar. Hoje de manhã, o 

pessoal da Saens Peña foi vacinar e deu aquele problema com QR Code, então 

infelizmente não vacinaram. Então quero registrar aqui que é fundamental vacinar esses 

trabalhadores e essas trabalhadoras do transporte coletivo, que foi na luta que eles 

conquistaram. Aliás, tinha uma greve estadual inclusive do metrô junto, porque se não 

tivesse a vacinação, eles iam parar o sistema no estado de São Paulo. E é por isso que 

todas as negociações foram feitas, inclusive, em São Paulo. Então quero aqui registrar 

que hoje do ponto de vista da categoria, que é uma categoria que está lutando pela 

vacina, hoje de manhã teve esses problemas todos. Até agora nenhum trabalhador da 

Saens Peña... talvez até amanhã, não sei como que vai ser essa transição, eu não 

consegui ter o retorno, mas sei que de manhã a direção da Saens Peña esteve até lá na... 

na... aonde está sendo realizado a vacinação. Mas fato é que não resolveram o problema 

da burocracia. Então esse é o meu registro na luta dos trabalhadores do transporte 

coletivo pela vacinação.” 

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

requerimentos que sofreram destaque pelo vereador Juvenil Silvério. Vereadores 

favoráveis aos documentos permaneçam como estão, os contrários se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCELO GARCIA:- “Nenhuma manifestação contrária.” 

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

requerimentos que sofreram destaque pelo vereador Juvenil Silvério. Vereadores 

favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem.” 

O senhor secretário, vereador MARCELO GARCIA:- “Três votos contrários, senhor 

presidente.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com 03 (três) votos 

contrários, estão rejeitados os documentos. Com a palavra o vereador Thomaz Henrique.” 
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O vereador THOMAZ HENRIQUE:- “Questão de Ordem, senhor presidente. Só uma 

correção: são três votos e, com o da Dulce, quatro votos favoráveis ao requerimento 814, 

o meu requerimento.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Portanto, com 04 (quatro) 

votos favoráveis, estão rejeitados, então, os documentos.” 

Em destaque a votação dos Requerimentos de nos 805/2021 e 808/2021, de autoria da 

vereadora Amélia Naomi, e 814/2021, de autoria do vereador Thomaz Henrique, já 

citados. Rejeitados com 04 (quatro) votos favoráveis 

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

Thomaz Henrique.” 

O vereador THOMAZ HENRIQUE:- “É, aproveitar que nós estamos falando sobre a 

vacinação dos profissionais de... do transporte público joseense para fazer novamente 

uma cobrança à administração municipal que insiste em não ampliar as linhas de ônibus 

em nossa cidade que foram cortadas no início da pandemia. É importante que esses 

profissionais estejam sendo vacinados. Isso de fato... a gente sabe que a vacina... está 

comprovado que ela diminui os índices de contaminação. Então isso vai avançar sim no 

transporte público. Mas a gente não pode aceitar que continue negligenciando, a 

Secretaria de Mobilidade, a administração municipal, a ampliação das linhas de ônibus. 

Relatos de ônibus lotados, que continuam lotados, linhas de ônibus reduzidas, que 

aumentam a aglomeração, acabam prejudicando sim a contaminação em nossa cidade. E 

o prefeito, a administração, tem que ter a responsabilidade de pensar primeiro nas 

pessoas e não no aspecto econômico. Então faço novamente a cobrança. O nosso 

mandato já propôs um plano emergencial do transporte público sugerindo diversas 

alternativas, diversas possíveis soluções para que isso não aconteça, mas a Prefeitura 

insiste em manter as linhas de ônibus menores do que a gente precisa, o que vai 

estimulando as aglomerações e também, é claro, com as aglomerações, as 

contaminações. Então fica a nossa nota aqui para que isso se resolva o mais breve 

possível.” 

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

Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, pedir um minuto de silêncio pelo 

falecimento do Deusilene de Souza Torres, morador antigo do Jardim Morumbi, que 

faleceu de covid com apenas 30 anos de idade.”  

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

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Obrigado, senhor presidente! Duas questões 

importantes. Estava conversando com o vereador Zé Luís. Infelizmente os números 

continuam subindo, de contaminação. Nós podemos notar no atendimento onde eu 

trabalho – acho importante a gente falar isso – que o número tem aumentado. O número 

de internações tem aumentado aqui na nossa região, na nossa cidade. Hoje novamente... 

como a semana passada eu falei que eu internei, hoje eu internei seis pacientes num 

período de quatro horas. Então a gente tem notado um aumento progressivo dos casos. 

Eu acho que um pouco também de falta de colaboração das pessoas. Eu acho que as 

pessoas estão aglomerando de novo. Basta você soltar um pouquinho o laço que as 

pessoas já pensam que voltou à fase amarela e à fase verde. Eu acho que a vereadora 

tem razão. Acho que a questão do transporte aí tem que vacinar todo mundo. Acho que 

não pode vacinar uma empresa e deixar de vacinar a outra. Tem que ver o que 

aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. O vereador Thomaz ele tem razão na questão do 

transporte público. Porém, eu acho que as vans, colocar as vans, eu não acho uma boa, 

não. Eu acho que aumentar sim o número de ônibus, colocar a frota plena na rua, porque 

quanto menos pessoas aglomerar no ônibus, menor a transmissão. Nós estamos numa 

fase de transmissão muito grande da doença. Então acho importante isso que ele falou. 

Acho que a gente tem que dar ouvido sim. Tem coisas que a gente tem que concordar, 

que é para o bem das pessoas, viu, vereador? E eu acho que a população tem que ficar 

atenta. Eu falei do Dia 1º de Maio, das aglomerações, de todas aquelas aglomerações 

causadas por manifestações políticas... está aí, estourou, aconteceu! Ontem, eu estava 

escutando uma importante rádio e um médico importante aqui do Brasil falando que a 

terceira onda está por chegar. Ontem, foi noticiado que três pessoas da Índia, presidente, 

foram diagnosticadas aqui no Brasil e provavelmente com a variante da Índia. Então as 

pessoas... Eu acho que a população também tem que se conscientizar, né? Colaborar 

com o poder público. Muito obrigado, viu, presidente?” 

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

a palavra o vereador José Luís.” 

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

um pouco na linha do que foi dito pelo Dr. José Cláudio. A gente tem percebido sim o 

número maior de pessoas contaminadas, de pessoas doentes. É hora de 

responsabilidade de todos, da população em si. Não é hora de fazer aglomerações. Não é 

hora de fazer essas festas. Enfim, é hora de responsabilidade, porque infelizmente, 

Autenticar documento em http://camarasempapel.camarasjc.sp.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100350033003500340036003A00540052004100, 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)                                      6 

CMSJC-001 – 33ª Sessão Ordinária – 18.05.2021 
 

 

ORADOR APARTEANTE DATA 

  18.05.2021 

senhor presidente, nós estamos ainda num patamar muito grande, muito alto de mortes e 

de contaminação no Brasil e também aqui na nossa região. Então é necessário que a 

população mantenha aí todos os protocolos, o uso de máscara. Quanto mais pessoas 

utilizarem a máscara é importante; manter o distanciamento social; utilizar o álcool-gel. 

Enfim, e lembrar também que os próprios comerciantes ficaram de fazer essa campanha 

de conscientização junto à população. E também, senhor presidente, aproveitando, vou 

pedir um minuto de silêncio também para um grande amigo que faleceu nessa 

madrugada, o Cláudio Tabosa da Silva, também vítima aí do covid. Ele foi um grande 

amigo nosso lá na Paróquia Espírito Santo, um rapaz jovem ainda. Infelizmente mais uma 

pessoa que se foi. E eu queria aqui demonstrar toda a minha solidariedade à sua família e 

aos amigos que ficaram. Obrigado, senhor presidente!” 

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

a palavra o vereador Juvenil Silvério.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, apenas justificando, né? A 

vereadora esteve aqui falando sobre a questão da vacinação dos profissionais do 

transporte público aqui em São José dos Campos. No site da Prefeitura... eu fui procurar 

informações, né? No site da Prefeitura existe... Na verdade, agora o site já traz o dia de 

amanhã, que é dia 19 de maio, né? Já está atualizado para amanhã inclusive. Mas ele 

traz... ele estava informando que a vacinação do transporte público era para... nesse 

momento, as vacinas que vieram eram para os transportes metropolitanos, ou seja, 

aqueles que são ligados à EMTU, né? Por exemplo, quem faz a linha Jacareí/São José, 

Jacareí/Caçapava. Enfim, são essas pessoas. Não vieram as vacinas para os 

transportadores aqui de São José, das empresas de São José, que também incluem os 

trabalhadores dos alternativos, né? Eu fui buscar essa informação porque de manhã o 

pessoal do alternativo procurou também para informação e até tentei descobrir qual que 

foi esse conflito de informações. O que que pode ter acontecido, segundo a secretária de 

Saúde, senhor presidente? Aqueles motoristas ou cobradores que eram ou foram um dia 

funcionários da EMTU e têm vínculo conseguiu fazer o QR Code, conseguiu se vacinar, 

não porque eles são de uma empresa, ou outra, de São José, mas porque tinha vínculo 

ainda com a EMTU. Mas assim que as vacinas vierem para São José para esse público 

específico, como aconteceu já com os professores e outras categorias, com certeza esses 

profissionais do transporte público também serão vacinados. Hoje o que aconteceu foi 

isso e a informação que nós temos da Secretaria de Saúde.”  

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra a 
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vereadora Amélia Naomi.” 

A vereadora AMÉLIA NAOMI:- “Queria fazer uma sugestão: que fosse feita as vacinas 

nas garagens. É possível fazer. Pega uma UBS... por exemplo, ali no Altos da... ali em 

Santana, daquela região, com a equipe, vai na garagem. Tanto na hora do revezamento 

ou de manhã, faz a vacinação. Não tem nenhum problema. Eu sei que não veio as 

vacinas totais, é importante oficializar, porque 150 vacinas é nem 10% da categoria. Mas 

fica aqui as sugestões aos vereadores da bancada do prefeito, sugerir que as medidas 

sejam tomadas para que a gente não precise deslocar os funcionários do transporte 

coletivo todos ali para o Cefe.” 

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

Juvenil Silvério.” 

O vereador JUVENIL SILVÉRIO:- “Senhor presidente, como eu disse, o site da Prefeitura 

foi atualizado e amanhã, dia 19 de maio, quarta-feira, está aqui: motoristas e cobradores 

do transporte público coletivo urbano. Portanto... Todos! A partir de amanhã, então, está 

reservada para eles essa data aqui.” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Muito bem esclarecido! 

Com a palavra a vereadora Dulce Rita.” 

A vereadora DULCE RITA:- “Senhor presidente, só queria fazer uma observação: que 

para que os motoristas e cobradores das empresas do transporte urbano antes têm que 

estar cadastrado porque é uma das prerrogativas de controle para que essa vacinação 

com destino certo, para as pessoas que realmente necessitam. Também queria pedir aí 

para o nosso governo, o nosso prefeito, que ele fizesse uma adequação de origem e 

destino dos funcionários, que eles pudessem trabalhar mais próximos das suas 

residências para não estar tendo que tomar ônibus, para estar diminuindo um pouquinho 

a linha, é o caso da Urbam, Fundhas que tem várias unidades. Que fizesse uma 

adequação para que os funcionários pudessem trabalhar mais próximos de suas 

residências. Nós temos que... enquanto não sair a nova concorrência do transporte 

público e enquanto perdurar essa pandemia, que infelizmente está estacionando, mas 

está estacionando num pico homérico aí, numa situação horrorosa... não é porque parou, 

porque diminuiu que está resolvido. Não está nada resolvido, porque está estacionando 

num nível altíssimo de contaminação e de morte. Então nós propomos aqui para o 

prefeito para ele fazer essas adequações origem e destino para encurtar os trajetos dos 

funcionários, não só da rede... da Prefeitura, como também da Urbam, da Fundhas, da 

Fundação Cultural, Casas de Cultura, para que a gente possa realmente... na medida do 
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possível, que não vá prejudicar os serviços públicos, eu acho que poderia fazer essa 

adequação.” 

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

requerimentos e a moção constantes da pauta da sessão de hoje, 18 de maio de 2021, 

bem como os documentos inseridos nesta data. Vereadores favoráveis permaneçam 

como estão, os contrários se manifestem.”  

O senhor secretário, vereador MARCELO GARCIA:- “Nenhuma manifestação contrária, 

senhor presidente.” 

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

unanimidade.” 

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

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

Às 16h47min encerrou-se o processo de votação. 

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

ao horário do Pinga-Fogo. Primeiro vereador inscrito é o vereador Lino Bispo, com o 

tempo de dez minutos.” 

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

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

Regimento Interno) o primeiro 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, mais uma vez na tribuna desta Casa para 

trazer um pouco do trabalho que nós estamos realizando. Eu quero antes parabenizar 

aqui toda a equipe de Comunicação da Câmara que fez uma matéria excelente sobre a 

questão da Sabesp. Parabenizar aqui todos os funcionários da Comunicação que 

realmente são pessoas dedicadas ao trabalho, pessoas que realmente trabalham nessa 

Casa e mostra resultado. Pena que às vezes, por nossa transmissão – né, senhor 

presidente? – ser canal fechado, a gente não tem a audiência que queríamos para que a 

população pudesse então estar aí acompanhando os nossos trabalhos. Mas até 

parabenizar o presidente pela conquista da TV que... canal aberto que nós vamos ter, se 

Deus quiser, esse ano ainda, não é? E aí com certeza o nosso trabalho terá mais 

visibilidade. E por falar em trabalho eu trago nesta noite... Até quero também 

cumprimentar o pessoal da equipe de apoio aqui, da Bia, que fez realmente um trabalho 

excelente na visita do presidente do PL nessa Casa. Dizer, senhor presidente, que a 

gente tem que enaltecer diversos profissionais que nós temos aqui que fazem de fato jus 

ao trabalho que realizam nessa Casa. Parabéns! E eu quero agora que os senhores 

possam acompanhar um pouco de coisa boa aqui, viu, vereador Zé Luís? Que nós 

coletamos, vereador Renato, nessa nossa luta na defesa do meio ambiente. Nós 

estamos, de uma maneira muito intensa, buscando realmente esse... essa interação, tá? 

Nós da Câmara, a Prefeitura, a população e a Sabesp, para a gente ser também uma 

cidade que fique no cenário nacional conhecido por cuidar da água, por não jogar esgoto 

na água. Enfim, eu gostaria que vocês pudessem acompanhar. Nós temos muita coisa 

boa que ainda está preservando e pode servir como grande exemplo para nós. Por favor, 

pode colocar aí a matéria.” 

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

O vereador LINO BISPO:- “Nós entramos no meio do mato mesmo aquele dia. Vejam a 

comparação que eu fiz daquela água ali e daquilo que nós vimos no Senhorinha. É triste 

de ver aquilo passado. Gente, ali, o ser humano... é difícil chegar ali onde nós chegamos. 

Olha que água, que qualidade! Ali vem o problema. Ali é nos fundos do Campos de São 

José. Olha o esgoto! E ali nós encontramos esse adolescente com uma consciência 

ambiental profunda e à qual nós estamos chamando a nossa sociedade. Que gostaria 

aqui de cumprimentar... até brincava com o Roberto do Eleven, né? Parabéns à sua 

região, do Walter Hayashi, que a nascente... o rio Alambari, lá onde ele nasce está 

preservado. Mas o que acontece, vereador? É que é difícil o ser humano chegar lá. Aonde 
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o ser humano tem acesso acontece aquilo que nós vimos aqui, que é garrafa pet, é muita 

coisa jogada no rio. E também um problema, que aí vem nós, Prefeitura e Sabesp, porque 

o esgoto está adentrando ao rio pelas águas pluviais. Aí precisa vir a fiscalização, por 

quê? Às vezes é a Sabesp que descarta, como nós já apresentamos aqui, tubo saindo da 

Estação Elevatória para a rede de águas pluviais, e também em alguns casos é o 

morador que está com ligação na rede. É preciso que nós possamos nos unir em torno de 

um meio ambiente que realmente seja a grande esperança nossa de uma qualidade de 

vida, um meio ambiente sustentável. E quem vai fazer isso? Somos todos nós. É quatro 

mãos. É a população, é a Prefeitura. Eu tenho certeza que a Prefeitura estará fazendo 

toda a fiscalização possível e que a Sabesp possa colaborar conosco para que a gente 

possa também ser a cidade, não só reconhecida pela quantidade de árvores que nós 

temos aqui, mas pela qualidade dos nossos rios, das nossas nascentes. Então deixo aqui 

mais essa mensagem e nós vamos apresentar daqui outras... outros rios. E nós queremos 

solução. Vou voltar lá no rio, no córrego Senhorinha, para ver se aquela situação de 

descarte de esgoto puro, se ela foi eliminada. Não adianta a gente verificar e o problema 

continuar. Então essa é uma luta que nós estamos aí levando a todos nós e quero aqui 

agradecer todos aqueles que somam conosco nessa batalha. Um grande abraço!” 

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

vereadora Dulce Rita, tempo de cinco minutos.” 

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 Dulce Rita, pelo prazo 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Na tribuna, a vereadora DULCE RITA:- “Boa tarde a todos! Hoje eu queria falar sobre um 

problema muito importante que nós estamos vendo agora nas redes... nos canais de 

televisão, na imprensa em geral, sobre o... que é hoje o dia... Dia Nacional de Combate 

ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. ‘Nesta terça-feira é 

celebrado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e 

Adolescentes, data determinada oficialmente pela Lei 9.970 de 2000, em memória à 

menina Araceli Crespo, de apenas 8 anos de idade, que foi sequestrada, violentada e 

assassinada no dia 18 de maio de 73.” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

A vereadora DULCE RITA:- “Diariamente crianças e adolescentes são expostos a 

diversas formas de violência nos diversos ambientes por eles frequentados. E isso pode 

ocorrer em várias idades (incluindo bebês), e em todas as classes sociais, podendo ser 

de várias formas. Além disso, após a declaração da pandemia Covid-19, uma das 

medidas de contenção estabelecida é a do isolamento social, devido ser considerada uma 

grande medida de proteção contra o vírus. Entretanto, nesse período ocorreu o número 

de casos de violência contra crianças e adolescentes, por estarem inseridas muitas vezes 

dentro do mesmo local de seus agressores...’ Dos seus agressores! ‘Devemos, portanto, 

ressaltar alguns cuidados e orientações que são importantes para garantir a proteção, não 

somente durante o isolamento social, mas em todos os dias: fique próximo das crianças e 

adolescentes, e redobre a atenção com os conteúdos acessados na internet; caso 

perceba alguma alteração no comportamento da criança ou do adolescente que possa 

indicar algum tipo de violência converse com tranquilidade e se necessário procure os 

serviços disponíveis para atendimento; procure não deixar crianças e adolescentes 

sozinhos; se você é o único adulto responsável pelas crianças da casa e precisou ir ao 

hospital, peça ajuda de pessoas de sua confiança, ou ligue para o Conselho Tutelar e 

busque apoio dos órgãos de proteção à criança na sua cidade. Se você conhece alguém 

nessa situação, ofereça ajuda e entre em contato com os órgãos de proteção 

responsáveis. Não desvalorize o relato de uma criança ou adolescente, caso cite uma 

possível violência. Se tiver conhecimento de maus-tratos ou qualquer tipo de violência, o 

responsável ou a pessoa que observar a violência deve entrar em contato com os órgãos 

competentes para as medidas cabíveis. Cuidar e proteger é a chave para prevenir a 

violência contra crianças e adolescentes. Durante o confinamento, lembre-se: xingar, 

humilhar e praticar castigos físicos, como bater, são formas de violência. Por isso, tenha 

em mãos os canais de denúncia para qualquer situação de violência contra crianças e 
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adolescentes. As ligações são gratuitas e disponíveis para todo o Brasil e você não 

precisa se identificar’. Agora eu queria falar um pouquinho dos canais de proteção. ‘Os 

canais de proteção disponíveis para a denúncia: Disque 100 – vítimas ou testemunhas de 

violações de direitos de crianças e adolescentes, como violência física ou sexual, pode 

denunciar anonimamente neste canal: Disque 100. Disque 180 – em casos de violência 

contra mulheres e meninas, seja violência psicológica, física, sexual causada por pais, 

irmãos, filhos ou qualquer pessoa. O serviço é gratuito e anônimo. Disque 190 – quando 

estiver presenciando algum ato de violência, acione a Polícia Militar por meio do número 

190. Também é possível acionar as Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher 

e as de Proteção à Criança e ao Adolescente da sua cidade. Tem a Safernet Brasil – a 

rede recebe denúncia de cyberbullying e crimes realizados em ambiente online. Para 

denunciar, acesse...’ tem aqui o site. ‘Caso algum canal não funcione’ – que pode ser 

provável, né, estamos falando de Brasil – ‘procure a rede de assistência social do seu 

município, eles poderão fazer a ponte com os seus serviços disponíveis.’ Ainda temos o 

Conselho Tutelar, que também atende esses casos de violência. Então nós estamos aqui 

com a pandemia, um confinamento atroz para as famílias. As famílias que já têm 

vulnerabilidade econômica agora ainda estão tendo esses confinamentos e o que nós 

estamos vendo é aumentando cada dia mais o número de violências. E eu queria falar 

que apesar de estar ocorrendo isso em todo o país, o nosso presidente ainda cortou no 

orçamento da União a dotação orçamentária destinada... com o atendimento da violência 

da infância e da juventude. Então as coisas estão aumentando, os problemas estão se 

agravando, o dinheiro está diminuindo e infelizmente é o que nós estamos vendo. E 

queria também falar que hoje vai ter uma live, à noite, dia 18, com o Conselho Tutelar, 

com o juiz da Infância. Dia 18, hoje, às 19 horas. Seria muito importante que todos 

acompanhassem porque nós estamos chegando... nós estamos no mês de maio e os 

nossos índices, inclusive no município, estão crescendo assustadoramente com relação a 

esses abusos contra as crianças e adolescentes. Minha mensagem hoje é o seguinte: não 

temos que ter medo. Se soubermos de alguma coisa, se presenciarmos ou tivermos 

conhecimento, nós temos que denunciar. Porque as escolas estão fechadas e as escolas 

sempre foram os anjos protetores dessas crianças contra esses abusos. Infelizmente, 

agora eles não têm mais o anjo da guarda que são os professores, que são os diretores, 

que são os orientadores, que todo mundo conhece a criança, vê o comportamento da 

criança, vê a criança deprimida, faz uma abordagem, acaba sabendo o que está 

acontecendo com essa criança. Infelizmente nós não estamos tendo agora esse canal, 
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mas nós podemos fazer muito bem a nossa parte, sabendo de alguma... indício de 

violência, nós temos que denunciar e ensinar as ferramentas para as pessoas que façam 

o mesmo.” 

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

vereador Dr. José Cláudio, com o tempo de cinco minutos. Cinco minutos, mas o 

presidente é muito bom, né?” 

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:- “Obrigado, senhor presidente! Muito 

obrigado! Bom, primeira... Só abrir as imagens. Bom, nós vamos falar hoje...” 

Nesse momento, passou-se à apresentação de slides. 

O vereador DR. JOSÉ CLÁUDIO:- “Essa semana... Ontem, nós estivemos fazendo uma 

visita no Fundo Social de Solidariedade com a primeira-dama, Vanessa Ramuth, 

conhecendo o espaço, vendo o trabalho do Fundo Social, um trabalho excelente, aonde 

as pessoas fazem as doações de alimentos, de roupas. E esses alimentos são destinados 

às entidades sociais. As entidades obrigatoriamente têm que ser cadastradas. E todo 

esse material é entregue à população e essas entidades carentes para poder diminuir a 

fome, o frio das pessoas. Eu fiquei muito contente, muito orgulhoso mesmo de ver o 

trabalho da Vanessa Ramuth, um trabalho organizado, decente, que realmente diminui o 

sofrimento das pessoas. E nesse dia – o próximo! – nós estivemos lá com o Clube de 

Ciclismo, com a senhora Sônia Molina e com o filho dela fazendo a entrega de 600 quilos 

de alimentos, 45 cobertores ao Fundo Social de São José dos Campos. Quem estava lá 

nos recebendo – aqui no canto direito ali da imagem – é a senhora Sônia Ramuth... 

senhora Vanessa Ramuth. Nós estivemos lá fazendo essa entrega. A Sônia, ela é 

responsável pelo ciclismo, ela responde pelo ciclismo e por eventos do paraciclismo, dos 

paratletas de São José dos Campos. É um esporte, uma categoria muito abalada agora 

pela pandemia, que, se Deus quiser, aí outubro ou novembro deve conseguir fazer os 

seus eventos, porque através desses eventos os atletas continuam a praticar o seu 

esporte, e ela faz a arrecadação com esses eventos de alimentos, cobertores, de roupas. 

Então, vereador Fabião, isso daí é muito importante, nós estivemos ontem lá. Tive a 

oportunidade de conhecer o trabalho da Vanessa Ramuth e também de acompanhar a 

doação da dona Sônia Molina, tá? Então foi muito importante. E é o nosso papel – né? – 

de vereador estar participando e também de estar participando com a Sônia no apoio ao 

ciclismo dos atletas paraolímpicos. Próximo! Também a semana passada nós tivemos o 

prazer de ter aprovado aqui na Câmara a Frente de Apoio ao Paciente Oncológico e 

Cardiológico, a qual o Juninho – né? –, o Júnior faz parte, o Fabião também está conosco, 

a Dulce Rita também está conosco. Então, nós criamos a Frente Parlamentar de Apoio ao 

Paciente Oncológico e Cardiológico. Eu estava conversando hoje com o Júnior, com o 

vereador Roberto Chagas, com o Marcelo de nós... (o Marcelo também é da Frente 

Parlamentar) ...de nós estarmos fazendo logo reuniões com o Gacc, com o Pio XII, para 

nós podermos saber como que nós podemos estar ajudando o tratamento oncológico e 

cardiológico em São José dos Campos, visto que o tratamento oncológico, só no Pio XII, 
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são 3500 consultas/mês, 1500 quimioterapias/mês, 200 cirurgias/mês. Então eu gostaria 

muito de trazer esses dois grupos aqui, o Pio XII e o GACC, para que a Frente 

Parlamentar pudesse conversar, nós entendermos os problemas e nos colocarmos à 

disposição para ajudar nos problemas do tratamento oncológico. E idem no tratamento 

cardiológico, que em São José dos Campos, para os munícipes, para os moradores de 

São José dos Campos, o tratamento cardiológico só é feito no Hospital Pio XII. Cirurgia 

cardíaca, angioplastia, tratamento das arritmias – todos esses tratamentos são feitos no 

Hospital Pio XII. Então é muito importante essa Frente Parlamentar estar buscando 

verbas, emendas, apoio para esses hospitais, para que cada dia o tratamento oncológico 

e cardiológico da nossa cidade possa evoluir. Não possa... Ele não fique parado, 

estagnado, porque também muito daqueles recursos que temos hoje lá, as tomografias de 

última geração, o cateterismo de última geração, isso daí, vereador Zé Luís, desgasta. 

Então, nós precisamos como vereadores apoiar, participar dessa saúde da nossa cidade. 

Tal qual a Dulce, o Marcão e o Petiti criaram a frente de apoio ao autismo, nós criamos a 

frente de apoio ao tratamento oncológico e cardiológico, que é extremamente grande e 

importante em nossa cidade. E, aproveitando que a gente está falando de saúde, 

parabenizar a Dulce pelo tempo dela, pelo dia, pela palestra dela, foi excelente! Tem todo 

o meu apoio. E falar mais um pouquinho também da situação covid para as pessoas 

ficarem atentas. É muito importante, vereador Marcelo, que... o Zé Luís falou, já subiu 

para 85% a ocupação – viu, vereadora Juliana? – nas UTIs aqui da nossa cidade, do 

nosso serviço público. Então é muito importante as pessoas respeitarem e acreditarem e 

não se aglomerarem. Isso é muito importante. Presidente, muito obrigado! Era só isso. 

Fiquem com Deus! Muito obrigado!” 

O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Vereador José Luís o 

próximo inscrito para falar, com 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 próximo orador inscrito, vereador Zé Luís, pelo prazo regimental 

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

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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Na tribuna, o vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, boa tarde! Serei bem breve. Pode 

passar, por favor!” 

Neste momento, passou-se à apresentação de slides. 

O vereador ZÉ LUÍS:- “Senhor presidente, é apenas para registrar, nós falando de... todo 

dia notícias tristes, pessoas que vão falecendo, próximos. Inclusive essa madrugada, 

como eu falei, tive um amigo que se foi. Mas, também nós temos algumas coisas boas 

para celebrar. Então eu queria destacar aqui, deixar registrado na Casa, aqui na Câmara 

Municipal de São José dos Campos, que no sábado, senhor presidente, o diácono 

Rubens Dantas completa 100 anos. O centenário, né? Uma pessoa assim espetacular da 

nossa comunidade que dedicou toda a sua vida aí, boa parte da sua vida à Igreja 

Católica. Ele continua firme lá na nossa comunidade. Então nós teremos dois momentos 

com ele: um na quinta-feira e outro no sábado. No sábado, que é o dia do aniversário, 

fazendo uma celebração. Estamos num tempo de restrição, então eu convido as pessoas 

para acompanhar através das redes sociais da Paróquia Espírito Santo, tanto a 

celebração de quinta-feira, como a de sábado. Sábado, ele completa 100 anos de vida. 

Repito: boa parte desses 100 anos aí dedicado diretamente à Igreja. Ele que faz parte da 

hierarquia da Igreja, pois é um diácono, ou seja, batizou muitas crianças, celebrou muitos 

casamentos, uma infinidade de missas que ajudou na celebração também. Então o nosso 

abraço e reconhecimento ao diácono Rubens Dantas, que essa semana completa 100 

nos. Pode passar, por favor? E também essa celebração ela vem numa data importante 

para nossa comunidade. Senhor presidente, cada paróquia tem o seu padroeiro: um é 

Santa Rita, outro é Perpétuo Socorro, Nossa Senhora de Lourdes, Santo Agostinho, e 

assim por diante. E lá no Satélite a nossa paróquia tem como padroeiro o Espírito Santo. 

Então, também, seguindo aí todas as orientações diocesana, todos os protocolos de 

saúde, a gente tem feito diariamente a nossa celebração em comemoração à Festa de 

Pentecoste, que é no domingo. No domingo, é a nossa festa do Padroeiro. Então, hoje, 

por exemplo, nós teremos lá o padre Thiago, que estará fazendo uma belíssima 

celebração, em vista da chegada dessa grande festa de Pentecoste, que é no domingo. 

Então, eu convido aos vereadores, convido toda população que nos assiste, que nos 

ouve, que participe, participe da Semana de Pentecoste e participe lá na quinta-feira e no 

sábado junto com o diácono Rubens nessa alegria dele de completar 100 anos. Enfim, um 

momento de alegria para nossa comunidade nesse período, período difícil que todas as 

comunidades estão enfrentando, mas eu tenho certeza, como lema que nós temos lá na 

comunidade, que nós venceremos este momento. Muito obrigado, senhor presidente!” 
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O senhor presidente, vereador ROBERTINHO DA PADARIA:- “Com a palavra o vereador 

Lino Bispo.” 

O vereador LINO BISPO:- “Senhor presidente, eu gostaria de ratificar aqui o pedido de um 

minuto de silêncio... retificar – Desculpa! É uma mulher. É a Deusilene de Souza Torres, 

tá? Morava no Morumbi há mais de 30 anos e faleceu de covid. Então retificando aqui o 

nome que eu tinha me confundido anteriormente com o nome. É Deusilene de Souza 

Torres, tá? Obrigado, presidente!” 

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

vereadora Dulce Rita.” 

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

para o guarda municipal Eduardo dos Reis; Antônio Carlos Vieira, que é um morador lá de 

Eugênio de Melo, nosso querido Totó; José Antônio Marcos, morador já do Jardim das 

Flores, a semana passada morreu a esposa dele de covid, essa semana, infelizmente, foi 

ele; e o Demétrius Sérgio Nascimento Silva, funcionário da Urbam, também outra vítima 

do covid. O Eduardo também, da Guarda, outra vítima do covid.” 

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

a um minuto de silêncio, a pedido dos vereadores Lino Bispo, Zé Luís, Dulce Rita, pelo 

passamento dos senhores Deusilene de Souza Torres, Cláudio Barbosa da Silva, 

Eduardo dos Reis, Antônio Carlos Vieira, José Antônio Marcos, Demétrius Sérgio 

Nascimento Silva.” 

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

póstuma à memória da senhora Deusilene de Souza Torres e dos senhores Cláudio 

Tabosa da Silva, Eduardo dos Reis, Antônio Carlos Vieira, José Antônio Marcos, 

Demétrius Sérgio Nascimento Silva. 

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 17h21min.-.-

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